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 דדערמחזריבד&מעווארןו 4?׳י
 י ^שלפ^דחאוקוויע^מדיז׳רטחוו
 (ןיי ט םרג^ס^ןסר4עהימנ8ודן
 יע^ו^זיזהנןסחויס^התי׳׳ן)^

 וי1 זטפ ן^ולא סורא ייסכ^גע*׳*^
 ז*־־ךמ#זיו וגמ)^שצן וגמה^סע^^זו ן׳^
 ד!ען ׳''וומילווגושדיןיומוכיוושח

 רע9וגאשו ן^מהמזעוימיתנרר1גי פ דאולשי
 *^ו*טוומןימרוד^סעומורוהסזי41>\לג5
 1־דע ורףחנפמ!ו זלגנע ועלכחזמוגצ
 *יוו סעגומ ^ילוןי ועאשן אעגגסעע ואהוגח
 וויעו׳ י" םועמהומעישמדהנויחזלהגע מן>ח
 וינוינ ושגו מ ׳ויהוגישהווזוווןחומחגוזן
 עיייוויהלוע זיזו דרז• ויזמימ ע ז&עויז פע^ךי זומ

 האיו ומויאשוז האל וו יי זילווגוזו זינטק.?
 וומאשבוויק ויאל וו וז סמע וז סש היה 4
 ^^(ייזגושויכוז כ^ימוויוקוע:
 'ןיקווזכורודאולשיץל׳עוףולחמייתסוש .
 ׳'סעותח" ^יילעהזילעחבההפפופישחה
 ומי*... .,אוישודאה־ןיילעלנו
 :מ;ווולה1מוןאמןהזשעוכע5אהזנ
 *׳ורויו ןוי* ימכ שרודל חאלישדגהז ןעע

 הנ׳1 הווההו חינלי סגישדפ׳( המדיו וימיו
 ^מוע>ווהמוומףו הרשיה ךרדהו יוויצ

 ־גזןזייגן הגיןיע ו שרדש ומכ הזל הז^ייכעקויו

 יהדיהאעפיי א ןואושואפ ■:הבקא׳
 8דועמס4ורעשולשיןדא1עף>ז״^לש *
 ודיןם^וולשע1און^אומוווהשעפא. ;
 4||| . ׳י ן 1 1 /• '

 זוז/ ןוגקח ״״״ ״ ..רמ׳
 זודג׳לבאסונוקעווגהא 5 ■עיאושזל,
 ^ הא ואולמשךוןפ דחו דמא חלכופו
 זידון!)ולשיטיחולהאסע׳ולהא^אל הא
 לייאוו ץווהוא ^אלא הדזחג ולעיו ן1!9ילא
 ^ש היוקנ^זיויאווהזוויבואמנל

 ןו^מוןוןג(הלהוואווזוי ואש ויאו ולוימצוו!
 ^נלאיגזלאוג 9לכ ועפ הא עגייו ׳ ואש וחו
 למןעוו54דחומו וורשמגלהאמ ובש עעאלו
 ממלמגוו עעהכחהוחווהש יצהלהאיילאיגו
 ,יאעלשוצדיז דג יליל יש8או ובראו
 'ווולדלולוניודהת/וגיאגשעגאמלוליואפ
 1לכהזיא וגיולוהש על ־הפלנןעגזל^אל האור
 'קויגזסגש יהגווכקשזיוה *לשלש ינוויל ול
 מ ל ׳הודקנולרמחסיחחנ־גשולש׳ לן
 ועג&ע1 סי*סששרזיטג0!4־שועלקיל
 \ו$ב ,"ףונתעשולש׳ ז סלועהילבזונ

 עלג;רווו*עו1)וזלשמווןנשמימעלנרחון
 ה-׳ ווייזל^חחוגשודנל(ייו1הסדיננ

 ז<1יח^ועעל(יושזי^יןפפו1יגןוו-לעו)שןי
 ףזקישוץוימןוי 19 ׳יהאלפוהש1צולגת
 י ׳ף !{*יווהש וה^וייל דוו נווי שנעילנש

/ 



 *וזזו טלוענומנ׳ע ןקןומהלינש קק דויי
 #זשדגעו0^רכמ׳זינמפ^זופזז
 הלועהו דיג זיזה ז&עה סל&ע עש םללוע
 ליכש ומימט׳11ילש ונהזימצטמזדויבאגה
 גש ועפל סיר ההש דשע>נ רכש !יד יל (;יי ןהד׳

 דעי
 וגעי^האוד ל ׳רע^ועפשימלויגצל
 זמהדמזייזיי •|>^א\ןדמזי(*ש יי^ ־^י5
 עיימ^לסמזיייגדמיי ^ ׳•לכה^הלעמלש
 •ש^זווכלזייויו^גן^ראיוזייה*׳
 ^חףו4ני תמגיי^י זבי^י ןניוימדזוזודי
 ז^^יץח1יועןירןיע^כןא!נו*י!דז ה
 ^ ע^ן^דטלמש^^נהאחאזי*׳
 יגלפ ועפו תוחאל םויהמ ענמ 3 ׳זסולמה
 4דא עלפ ןנההמולעומ דיאדנאוהש *מ

 ץיו^ ן? 'הוץףןמות אל הלכמש מףיהל
 י״לכל ץ• ׳ןמוקלש טשלאנדהש סללפטהפא

 גשסץומזלע המוחכ קמ אוהש סונוק^ו
 תהש ע יכו>שא.4וחהי0זעהלהדואעאו
 זואו1ן<)השע1ו6ןאץ3גיוז1!ו>*9לפ^>שויפ

 ץי!ולןואףיע/ן!עלך)מהיכ 9 ־חון>חק
 זעיש יל סגלחפוה סירוהא רעש אהש ומלל
 ףיככ(יידג׳לכשףיטכדנ׳ 'ץ■ ׳םףעשונהל
 םייאהמ#׳ ^ •■חנייכואויכטזודמ׳נטל

 נוןלנמש סיכשו קןיעדגינז סיקדנ׳^ קןי
 יו ׳זיימ׳>צי[יז1גמאויגיע1גו<6צ*ד

 זווןלושכאיאש ףיק יווחאלוגמוולסאי״יגזג
 זגדזחי״ה^פישיןז״׳סעימיבינןחז^

 ^וז4עמ!וםעגעה*4ש)לשי ש עיוממ
 ח ^ דקשו וןישעזוא אוהש מ6יל *׳יו*׳ 1ל
 :י^ע״ז העשה ודעי העש על ימע סאו ס&י
 ךמלןיע׳הוותדיגלהלפעיובשלגר $

 •דלאעי ^,גגיל ועו סהונש הגלע ו^מתמ
 תגדאמן רועלריגע^!לת זעעטאש נסח
 זימודהלכוזוודלע! ׳חיינו דומלל עדמל

 גמגגע1נהוע1והלןיקע^ הגה ,^שוופל
 44!מן*ה ׳דבלב שרדמה ךירלניאלדקעאלז

 •יוניב•
 "עד ׳יוגואביםיןיירעו^רעשההז
 (1ע]ג1ט;וונושלהלכבסלועבש רובולכ יגןיגהו
 ■-"ע וא 5מוא וא •הוונ וא דגע וא ־גוי וא דושא

 גאוא]ע1נוא8שוא א1ומיא,ה)גוו!!לה1פדאשן
 יגבקכסשה ,ןעעלנייאודלןזי״׳׳דודגתמ
 סרכןמשכןיילגזסיזשמש
 וןשגושו ומנ׳ ןרןילזעימ ךייקגלש סחל
 (ענאלע חנזנ״עבאז ןעש למנ סוקדיש דומח

 ^נךזיזי8הינאהשמ0שע(1הו1ץמם%
 יחנו)!אירמן}ן1ננ10))פהו ׳'(רלהמווהלנ!
 ]!ושי לאש ןעויןת;^יזייביה ומשי רמש דזוני

✓ 
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 ענ׳ ה!נ׳ וג׳ הפע׳ הפע הפע חיעוייג
 !ז•1׳# ■ה דז •י ♦

 וע׳ץץפ ס,נ;וחןומ;1ן*<הז ^הלהיהיהלוכו
 ^הלהאויהלנזןעיןעחללח(>נ

 תואהזךעופ^יכשה^ע
 זיזה ו%ענג(ןיפג׳10:!48לנלעדוגדכפ
 דג׳גגזי ><1רז ועייי דבו !אורגג !ולעתיו 1מפןדג;וי
 ו%ןזמפזמ^יר^\עי1יוג^מח1בל
 דמנוגדדמויוכשיןזץוגןסע^שדע^
 וולו1וזיתעגדז<מרחזיו!<^גיזיןו11א^)ט
 (#ו3לעו9י1<>1כהונוטה^חת׳(זיא(יוז1מלכ
 !ייההז '׳ רזז1ג\ ועעןוי^ חומה חוחו
 ג9ונ !י11ו)ג!מ הזלו ךז4>> הומהיל ספה דץ!ע
 ין9ץעןכו ץרחהזל םואהז1וזוירהזלישמידיז^
 ׳מ4 ומחהלפותיע דמו סוהו ףועו היחו המגו
 ן]הגועי -סגע^גכ^ר^וץתוחסכיכומ ולחל
 זומערמדויהלעבפ ץר בגרבכפהטהנככ

 ^!**יעגעזעיג׳^ח&יירגדוחגימייי
 ףומו ■ ץרע\ ׳ביע ץו&חוןןוה חומו חריה
 ימגנהלנ המגמו 1העפתפעיוחההחהח
 גויות יכבמ יב-שמ !סיגווהדהחןעמתוות
 לט ףרש ^רקהיקהיוממ<דאויויות
 $ממ,!נ הנח <וליט" הוהו י״ח3 ןי4ן׳ענ חמ*׳
 ןוממל ־^זמ !חוה;וומוןימהזיח.גסון!>נ.החת
 דומח/הפ3כו$פ; #ץמהח£ץיז,החת

 *=>]ןע,גשה״טעלכהפוע
 מ]ג הפעג י הכיי^ ה&ע**" זי&ו׳ל^ זיכידג*
 וכוזו הט׳עגט׳(1מו דמג הלו הפועוניח 03וענפ

 לפנכ :ופע לנטנהו ה^עילעוכה זרדקג רבזז
 זי9ד ךמז<ה נמלנןב8ולעזונחהו;ו>חדאוחל
 עשולפוינשב1נוע3גשויח)תולובבףי6עה דתינמזי
 ךגה]פנתהמ^כנייה׳'0דחז(?1מלנו1^
 •,ףומהוה עויטסנחהונווהי ^ו^ןןעו0
 .^מוינ';זויונן1וז1ןח!יה ףודשה יווה ע^ןנ

 וזכפןיךיגץה וסה וגינ!ומף6עה ידמג הנה
 ׳עמנ הוזיכטו^פהגוצוב ־הגה ז0המומפ!ה3*8׳יה
 ויתחתו ׳הפנעחוהדמלמחהפענחוהדננל

 הלועגפ דמידלנקגכיםהדוץמה העפחה
 ןהלכודץמ 'דנתעוחדגעילוכוסעונהחמו

 3מ!לע!ן5}!ננגספץחן ׳׳הפעיוחהטע4עהי
 וץיחן דעוע והדבע סך4ח עפ)מלחנץהה פ
 י^עהוה1עגלוגד>גוע דענהיע הזה ןולחה ועיגמ
 ץל״נוניחומניע הזה הלחהו ודעעחוהודחחו
 .הלע והגהנייה עוןילחנ הגיחפהדוקגחמ ינ
 6דגי!ירגזל,תוחה ^ךע !לעפהו ספה
 סוזסע&פ םפדי הול׳לערסחהוהזהע גחה
 ׳•^וה ןדי יויי ךינחןו״*פ ך״תח ןגיחד ומכ

 ןגלו עמ&גץע׳!חונטוחרונטלעונ זוע ספ וח
 ה*מוכפדדהכפו\ :^111 !שי ןל׳נזזל״^ןלה
 >] ןיימ חוח יפ3פה ירדהו •׳מהעינהיח חלכ

 8 י8 .|



 6וןמ*1ע^9הפ^ז0^מ^>ןג1ויו189
 ^זיד ןמז דגיה ועע שוגמ א] ז<!ח ^ון<
 וג(יגחומו<מ^!ו<דל!יז4*
 ^ ^ ן־^מיעדס

 \עוצםעלונןגן מיו!$(1עו^>*ש.י1^
 גי^ז^רזנעןימייזידכעז^יממממיזיל

 ןי.ע*זחי
 גטשיו ־ךלישבמעי ח£נ*ד1 י^> ך!יה *?ייי סעגדיג

 דשזפ^^נזןיחועגןלףסק^^עןי^
 ז^ןייןומסלועלממיויל^פע^) :ךע1

 •פש^מ^ונו^מס^^סג
 8טי 1)וכםברצי לע חיכוא םעה א*מי
 4 י

 ידכ;ו>בימ ש1ע<מש םדץומ םלועל "או ןב
 דנלנרבד׳לעחמיסשח ■חייע׳^ר^ח׳לגגג
 811* מןמפ14ס ואי-עןלש *י¥זמכדחוי>ג וא

 !נ*מ 4 ועטונו יגעא)^^ע חפןין$ן
 ץלע ףפואו סשזזנמנ ונולע ח3וא]ע1כחו
 למ^וגב וצ1 ומח םע ^?חלע חעיא אוחש
 רצעשל אה#/ חבשיו ו^עאסש חבשי
 ז*ו !יש ןאז חבשי1 רלעח םש זובשיל$וח ןנז
 ׳'•1לחו אץיארן1 רשעי ז*ש ןכו דעועשל

 !?לוענדבילע ז•] חדוא 1ניח ובחאזימוזירו

 עוואשה^1דגאודבחמסאע^זל׳ז<!ז
 לעו9ו#׳ו1{עונ ירה רנלמס&עחו

 ׳^זגעןדגדס^עחפ^חוז
 דצ1 ספ1ע חיגומ הוהש ונעעה^0פןון
 ן ניהפ3כה(ימ הגוההו*ןמוי !ץיה!לב^ג
 ליעמחיגחמ ^3עה.)ן םש3עה)חיכומ
 יבי־רפל ןכ#!> םיחפנתמ ■רזפמוזדחמן
 ןי^לתנ רובדהפ עדן ימעד יה״ממל
 ז*\זד\ זייגלזר־יפזכ (!שהו (ו1ח עפ3
 ,׳זול ז4 ל הולפ דבל הל ומכ לג&צדכשפל

 הפפ3ןן1חגה!ה!הל$ו יוגל (1פ3 ונד ן3חן
 יגג^ההונמ דועידך יוו?י?ךדללעו1( "

 ^ולייןיךד1ל ׳^11!^ םה ^הןנג^הכה
 ^ו1ו\ו>5ש\ו^שבןיעיגןיע♦ !הרבה להינ#
 דיג׳פ יננע יזעולה עוע#פ\לשיעםפ ומנו

 ^עיברו^ה ץלבדוהל יקכיארודה ןלנהיפע
 ^ופרחהןהי ומומכדומורן דל ןולל $)*§
 דרזהסע^ןיכויגמ ל^ןעועליןעויומ
 זוגחת ןדיל ׳^111 !♦•4)ץיסע3פןעוי *ן דצ

 .תו^זו^נן ןלמה עלה העפוה ומע העופו
 ימכ ףוג* ןדי ל ףףלל# םעםתמהו

 ^ד^ןל^חרשה ןלהפע3ו ןגועמפ
 ןרל וה *ג*ןלן סדה זיגדפןצה1ןי ונגעל לצעיו
 ^׳וי׳ינעולה *לה ןדלצן^לה וםפ הלהזה
 /יוז^^ן׳ ךפיצלה *על הלל ה]!ז3צמ
 י^וגיהלפה/ןוןוזן ־׳ס1ועצפר)גל1כ1>לננ

 !עי!ן$המ!רובדה *



 ןתיאהו
 י^ע׳/גחל זלכדגי׳ שדק ןש1ש םדקה 4ז£

 •^ץןויםן4ח^^לע0ידגצ1<^
 ^ ן&ן *ןמעכ ערי סדדשזו׳1רלנ4ל סיקו
 פינן1ן1ן^ךי^ח 4ל3מב ג^פז מי^1מ ןח ^
 יתשלזידץעעצ (1שאדהןי]תזו ׳׳סץק!ע
 יפזומ זו#וסה>גףלזלמזפיהירמלצ! סזטולו4!תז
 ־ ךופ*רןקו םישגצש סה>3 מ#ו הישלש

 ^עוזלן (קגדזלל םצ&גח ןעעצ יגשה^חוו

 עיועייהה^קלחמו (ריאצו>4ו (זליזלי)#)קור)*!
 ן&וזל •,סעהינ״הו העגממו סדןייעה)פהצ

 סעודשמזלן ה^עטר ןעעג יש3שול

 רצפ ^ןעאלזו^לחה !ן*דרום#שת*״ע
 יפ 3ו1>0י^יב^ סזוועזועוז^ ךרג״וו ונדויצ
 ויצ^אן ׳ סןוצז<\ ןכתי 4 י&עצדלגי לכ
 וופ&עץע ז#ולעז4יו סשא}!נ>ע4 הלועק

 יג^^צ^ג1יחמלגש1ן5ץ!^
 $1נמ* ׳זעגדג ןתליזול ןגתי רל ודצ^הן חנ
 דולגפזיז ׳צצנית רד סז1/)^ןעו^ע^ה!^
 )>מ;לו1מ!רהישע זונמ>צ זלע^מ׳ ז4!1;מל

 גהןבעי ש$ש1 ׳ מפעייזיפ*׳^ *סעגרישחאזל
 קל ^ועיו^ר^חז<מ1נצן<ד^צ

 ^כעוופ!ע1מכו סכעוול^כי סעפידע/ח^זיו

 .פער ^)עוורהיש-ע סעוש״הצזל^יש לשצרו
 מגעןע3ןו^כ רגפ^ דשגר $ רדקגבחגירש
 עלועיורעיש;ן^ש רמהגח^עפן
 **ך■ יכ 4* ם>ןמפ 1$צ,מןגעו עיע6 ןפזומת

 ן1)^ז4עי^ןעל)ר שולשבויצמימ שצצש חת
 !גשלגמיערכציעדצע "עדצקע״מילמשש

 ידשעועצוח ^ץולעיכו)עו)רעצדר^ן
 לדמנ דרפכ סימכ ז>מכפזגלפ לגעכ ׳׳^
 לגרו ןפרד סכפי ןרקד לרכו סנפו רה^צכ
 זירכמ סלנק דרכק ץרק טכדק ךדרק יכרק

 ;ולר ןפל ׳ ךדקמ לכקר ךקדר-פכדר רזפמ
 ׳־פל!על ןכ1 סדשע)זיאיפ הנרר זילע♦ שרח

 >יילר >דש.הו^ר עושעולרר וילש על ה^עו
 >ר!ע))1לק^רוה!ה^מ׳גםעשג)שןע)1מאג^
 סרןג/על)לרשש זע^הלעעוי^שמזי^ה

 ג^גלזי זיגמזיכילעיואפזול זועביאצזלשש כלשחמ
 ^חגנדשע;עכרחב)שח,ת םרו דיכ זטרר זולעי

 ד־לגרמ זולעיכלישרחזו זרלגפמכילעי^ ןער רלזיו
 וד׳צלכואה אי0כ> ומאצישורכ^י
 ו^ש^לעיואה ףרפ״צלךויץצן<\1ר)ע)עח
 ספלמצז^ ריחיג׳פעדויונירלר דבלגפה
 !*ניריסחש ׳.ישלה ןיינ״ה אלר הזי;ילדןיגץהי

 עלידער זישע^כ ^ ז&עיילימלרש&ע סיר
 !?׳ע !ח ׳׳דיכע]השע זר 1יצעשל ה|וע ריה סר
 ^זל^יס׳דע^עור רשע !ר ןופןטןוש]



 ,פמט׳הזסעה^יא ׳•ןבחיוןירו׳זייזי
 םי;גע6חחמן יניעו ךרוג• ש׳״11עו ^וש׳1לננ
 {העוותימגניווש׳תובעי ע*׳ ןיזו׳ש׳ רעכמ פ

 דפז<וש4וזוחד־.תע וזו דבע וזו (רעיויוקבז
 זיליזי סהךחיהסדחגמ,ח}והגק(1ע1יוזז
 מיוי6יל דו^^ק ז£בויה$מ1>!!כסהש<מ
 (*]נז״פעחע׳זימדחש יחכמו•רהזייו דעל

 רובחו י^נ׳ג׳עיועויחה •ו9דןיו1ג!חפנוומןיח
 ׳םי^עונחו !פמל8הו 8י!ח.),תוח

 זיממזזתואומו^ןתדעש
 טגנזל ־םימדיג ^יז םעו*׳ו םרמעפוסוועווהה

 עיועיויי (ופחוה^מז •׳8זיעזוו0׳ט8עי1[גחיי
 (1י*6!ו וןייע ן<לן!צ1(1רגזו7ועייו< קועהח/י
 (ן־י*י על^וה1(<הל9פ (4^זיו דו15)ו3זיגרמו

 ׳יייקןמ״ח* <ן\זו^ן׳)חגלכ(הנז!מגממו
 יחכהפב־כויגפווסמחזיממגוח לוחיבד/זיו
 *,יו וגל וחיביחחו 14 ןינוגנמ׳ !9191
 ג\י1*ז ^דהרז^ןציו<ועוממבןו1 מ4
 <יח !ויוקגימיןיגג^נ־קגבזיבועיעצע^ר

 ףחיי^;♦
 |כיג"טשממ}חח־

 ^#946 קו סעגחזי^עי^
 סן<ן ׳׳ ספגחל ן1#ק ^וו חי םער *ןג

 $דל ןדהד ןלוכ)צ##(^ הלטוץ4
 ׳הפכ^# *השנודחזיךרי הל שי

 0ע^]זוזןץןיצקו .ה&ץזיז יש4שהן^חה
 ^ץז4גוד1 ש*ילןד^ץלסו םהשה דשב
 ץןו 1ע## ינמוה ^להזי טופכי^וב^הז

 ן4חח ׳׳ שגיל ח1*ו ןלמו סגנשז1הועמה
 ^71כו סינטשה;ווממץה)^׳ב ישלווה

 >עיוו^ ^רדתה ןיי ויל ף*ן שנדל קו*ו
 ןו1^ח^שיש3עהש ^עדן ־^גכדב

 !ומגפשיתת׳ ו'*1וא/*אמיי
 ריה הווואנ ןיה ^יע המנ גתןי הז ו^הווטב
 וםזגוחנב רןיע ז4געי ןוגגווהיז יגוחההוו^ג*ומ
 חרמי וגיח וועוגגעחזזווח סדחשי^ונש׳

 /יועוייזלוו^ע דעגעל רחהש^מו׳יטורנ
 זמה םה ונה י הגי ו^ומן ^^11׳ <ן*מה
 6@ ןת גח ?נו ח@ רנטת(מגו*חעי!זל׳/ניער^

 י^בעזו ז<ה ר^ע ח^חע׳י ץיזון #קוו6ן1ןנו
 ^ויגהכיעיוה>י<|וה8לע^ומו*םה\נא
 ייעטטהןגנ^* ^ה<ןן1י>רועיוה>ג דגגלהו
 ויי1ע ^טנוןיי הש׳]ש״ג הנוחינ״נוחמגצ
 נגץכוהזיש ותחיג רגכ רעש 'יז
 (מ0'19וש^זיו1ועעזחח !סנמעו8דו9עמו
 ידי ח1*׳ עלע״ציןינ 6רוןינן ןי#ע<ג1׳1פ וגח
 וןןע0זיה\ הל^כונ 41 ווגעוהינךתגו פ}ןעל
 ^ייי הושג׳עזחא!־,^ןפ ןובפש ן!נ הנמה

 '8*ופזפיחחקן דצובונ^ז&^ןיז םישדוג

 ^גזונן^בעץהתייכיוחלע ימרוי 6׳ של



 ןי(!ו**ו%*9!

 וז5ייז8ו^הזהפוזיוזימממעוו^%
 נל)און%רגןיב^ט)גןתיספ1ו8!מ

 ,י״ייזינע ןשומש ךזדאזה זוזו
 וומשעטושחט ון%*מוףמעומ

 ׳ג0!1והמייה^|לעע1נ!!ופשב#׳)גמעב^
 ךחיש מןגסלט&ל חומו דאי^לתיא
 חוי1 9עזי;מנשז4 ו^ חישמהןזסהפז• 1אצ
 -י4ימו ן׳וז4)נוח !גטיזממגג^ז^ט^

 לחש־! •ימונ^יזעעטמעזח מןט©חוגה.
 עי׳וש ןגעזי ןומו<ונ0וו '*1!1ו !ישז4
 ןורומייע זיונן\1$ידודרגלמהמח פ*ח^י
 1*1*14111 חמטנלשמכ רמדימו עס ןיועה
 זפזיגעול !>ט דילטכה ז*דזו זייינחה ללניהלע
 ניול>1זו3עו*ו*וו ^0!הנבייו קז4 ומעו
 ^זמ זמ<ס!לגש4זודזחס^מ0גמ#מ
 ״<1114ולומצץ4 ימב זולחחרופימיגע
 דבעי ז4ו 1x0 ז4ח!ו(1!!ללעעזילע !*וגהו
 ומטו /*!9ויט1]%צו*ו#ווג<ודו דמלפלי&ע
 ן*ט;ן^ח>גמ!ולםזשומ,גייוילדז4^מוג1מ
 $עוו;לו1ו זטןאלפהיג^ואנהרןיחטץגנ
 ומךימיעג^ויוו״י^סויימי״לה״מקגג

 דעחוט0לעםוץנ0חומז■^"18*^
 נ1*ג:ו1)טחיונוןו>0 חומועויוליי*" ע^העיכ
 חפל 1 אפ1#< סון9מ חו*וו 118/11 ייייחלייל

 ישיזוגט־ןווניהלןו
 1x0 8ון9מז*ו*וו ;נוייולובגל 11*8 זטז45!*ש
 1גי(־ג%4סוןימגז*ומו^/1ףנמלשןישש(4

 01*11 /1ו1ו טכעיונ^^ו^כ^ה^

 1^*11^0100*0 זזגלדעומכדעסוןונסמעזות
 01נעווגיו1ז זמונ^ומ^ממזיעונשכון**

 ץ1י1ע(עשו ןלנלושח מג8 העדדי *הטיקוג
 יע4טמ׳)ענ החרמו יה 8וק0ז*ו*וו;וו1ו

 ^׳ומ^ ןן^ןא -י .811)הדק 1ץ.8עה

 -צןי1 (סץיחהעוודיייעה״דחטס *!לילכזיבעידי
 ^לחנודועזח זעו1וןיגבךוד יוולה !ןל) ׳;*11

 ל;*ג גיס רייחזמ)ןו3*ז*מימעי׳נשמו
 וממוח

 ועממהווזיח 100׳ טס יצס׳^צ 8יחע!
 םהנ ן׳חוח חלוימ ז00יטוןל))גהיהה)^ו1;
 1(1 ינמ ר>ווחולןיסיןימצןיי!עזו^ו1)עחהוי|
 לע 3יןיגנגזו*,רמוכ*ודועוזצ)פ1)גרז דמיע׳
 ח־יובמ 0*חז עודמו עויוהיןביהעבמנס
 אונמזנ*0)ומשוימלירנע*)טספחוםוןזמ
 זי*ההונ*ו1ו סרמכיחובגיועססמןי 81190



 דמ עהלמ וידיתחודהח ו<0ף זננכדוי# סוןינב
 ^דזיעופזייזיתו^יוזלעהוטזיזו^״ידייז
 ונט וזי קוןיננב זי־טעוז כ3ודן רגדיווחכ וו#
 ו^^ס)ן^אמ8ז1^ודוו>צייוז*י1לן*ו
 'וחנהוומוץה על *זטוחתפשל השננלחוו וימ

 םוצ דרוט ־ןלד זגמ וגדל ובדת״שהלחלמו
 (־♦ופ׳גיי ✓גחו הונושג סיגידננתשחחיוגר
 טח! וננפןכהימףכוןפהיהישכן ם1ן>ננג
 ץיצכ ח\0וןינגבחונןוו;נוד!מנגושננעה
 פיגץשללע חסוני חוגמז .חודו וחבךידבעו
 ויזוומוחווןמוננויו וחוג׳ וכלי \שעןץוזנמז ונמ

 ען]*!חדו !חמוונמ^מע^לוכענילנג

 רעמתחל!דגענולטלעחיגחו^ייז 1קוןי1
 הלננלע חוגמו >^111 יוןנעזוילחחפהלכומפ
 כנוזו ןשושכמוה׳)וננכ ובעדוזהמ) דעוע

 ומייס ןיכ׳ ו^לתולננה ףומויממתחוגתו
 ףוזיבםיננמ זעחוגתו חקודוןדח ותיחו ועג

 לע היונמו ;נ!וו וננלהע וננלכח׳דננכ לגומה
 ס1^גחוגתוגנמוןוג׳ל(1'וז(1ששוכגןונ!ו
 דיה לוב>יה1 הושעווחננ שש ןג חצו >>מ.מעכ
 ח]!ייחקח ואכ חייש םוהננב ןווכתו ייזיי

 מי1יט כ רודיגב חוגמוגנו1ו סממה הפומי•
 םמ תוא * ✓*זדי שךיפ*יךגחז רזיח זיממ
 סללעכזילע פייונגהעיונצשהכילחמגחוגת
 ן*טןן1/)1דו יונקנ ריף>ננ ךלשא ךילשננזזמ

 שמוח ריכעה!ןננכלעג חלגנ״ננשרנ&עזב
 ז-יללעינקות הדימו ינוי1 חציטלנע ןגלננג

 עעסונו היהתו כנו11 קאנו הסכנ ויבכ ודונ׳
 חונ^ו1ו גמה זנח סןיד וננכעוןלחה ׳ והב
 הע#9ו סעחוח רהוח וינכ פיעילע חיכוהל
 עממ^חחונשדונווייו^חוגסווזויגעהיהי
 ושחינ ו>נכ ךווג׳ חלל הגעיה^זומגמצמת

 )11 י־* הימי" "׳

 רויגכ עונטוננכווהסעהדומוגנודוונונננ
 פי^ן1הו>טיפסוקגגחוגמוננח)נולגש))גפ
 גזוא ׳יגצויו4מוננ^ דשח ןרתחןודננ

 ורחשי רמש• ןנגנ דגתעהלעכב חוגת דוי
 עמיפויזרדעין ונמ היהתו ופל׳ ןלי ןשע השעי
 ^ז!ה*חוגמו^ויו זוודמע׳ דגמחסגוומנחיו.
 ׳חונמז גרחו וה־ןיזמי וזייננדילח*• ונטתינישה
 דבדה שו״מ2 ןונה יביתזיעמנהנתעקומ

 !מ5וו זועןינמהז ךיתהי ןוניננחמ דעמי הפלג
 •גו1וי\־זעה ׳לחיושחה ונגנ סוחייל חוגתונגחו
 יגיגש ענל זאכ שוחיל חל םשמ ףוקב,ריהמו
 חיכוהל שננה םע היהתו ינויו עזה!דע ךמי
 םייח ודו ןמלינ ס״ח סיגל# ןנס סוצולע
 ׳ץנולעטה/רוננשהףופבהיההוננויו ?"ח
 ג*״1 יהיגגונחלו דכענצ יננץכנ ונמתידעחמ

 י^9מ 8עש יכעמה יגשיה ילעשינמ
 י^׳נייו יננע וגושוהלחמל ירקח עלקב



 זייפ1ת^פמו^1)חפ*דד$ו>מ\עעגוו}ע
 ליזומו נ*זד1 יכלמ דמשמ וגפכ זיצץג^נלע
 ^יז ^דכיתשח ן^גלגו ןד#ש;ו )#כ ןמ קע
 עי#!י ע1ןש :מצד 1#כ זיג^גלש טו סע ןויזומז
 יי)ממו#כ זוכק ןשלןכזו םע תיזזתו /צ!1ו שודל
 נ4חו ינודזו וכייח כיח)לחת וכגועלכל
 :411!ץ;4ע דדש 1>גבדב\כזוגך1ש^ דיהתו

 ^ץה!שי!\וש ט^ע;פזזסע^)מרדו)1ו
 זיבזייהי 14יי ^1ען !בנלע)#כלעג כ
 מ%!חוי1עטחדחדעשהד1יכמוישו]>ש
 ע1,י;ןנחבלגריגי1ג^רנט^ת>תכ!נזי)י(<ן
 "דחז11>נכ זל>):וףןמ<ןזו*ו היזותונמו <ן״ן_
 )עעיזיכוא וייהמזגסחו ז״גצמךוד יגא רג*חזו
 ^גב עשג עוי^דערי61ע ןגנכ דג1>מ דיחיה

 נולזציג ^דאןוזא '׳יחזחיע
 טט דבד>יה3ע חיכונו (דעיע סהט סג1ע;גה
 געקעי דויהתו נ*ויו זיפןע ״< ינז ה*8׳# ה^׳<
 ^\רגז< עחזזי וכעמי שחזי וימ ןיונ׳ז4ל
 בננן!י]ע סיזעזעיועכעכ^ גזיעזז<ה1 חדןמ
 ז*ט עמגן<בףיהותו^וד1 םדעשזוימ^צ
 י^נשתז^שייי^מחפז^יזיי*׳^!

 ש׳עז< ־ני^ה לעשה )מטס^■**׳ {* *יה1
 רוממהמממ^נ;# ככמזליכנעהלו ןטמיי
 הדומונ״דו סישוי)*מה 3ן ץ?ז<ש ץזיימט
 ס>נ^*0נןסעי>מנ)מכזונימומייייסומ0

 ומי*זק יחזיה •כ *עז&ייהיחבזינמנז^זין
 ויאפ4וי>בן ^ הדי יכמז4ל ןכן דח םצעה!
 זיזמ ףכתזא יי.!נמוןעעצ$זי3ווןי
 *יי^יפ *מ״הזיימ ןומכדל הגכדהע&הגףז״מ
 !יל;יו^1זחשגכזיבשהמו חימ״מפזויהן

 ו־ןר;//ע-׳ זחעח
 חז^גחי^ןמ׳ " ♦רל/זע ♦!

 ג4)11 סישדחו^ש^ז^ולה^תכ^שכןח
 ייממחצחפשלהכ יכפפפ רגדחעעו^] הדדחו
 רשעחן היג4גר!פןה דהשצהיןיבמד יצ
 ר!/^!ח חמש יפל הזוש הל&חןיספ היהיש
 יי^ו^עדחצכשכ^שיחכ ז44הימלנ
 1^לןשו^4םיחל)וג4כ ןרטי ו4לע2פקעו
 •^!1)ז4ז<נ;דחח)חיקעל>ע^יש^כ
 ןגגץ)4ר ןיגפמכ דיחגל *הבמהףימצ היההן
 $ע6גבץ1ש} םע חיצח^דז דהעבהףלןק!
 גדימו ע1ערה ןגובחו םכעיע ןצפפדי עגנ ס^זו
 ^ ןויזותןיזיגצפמס ישעח ח1)וגכפ דש
 ףשפ^הפוו ןכלעכ יפכ ןד)* זיבומזוףוקב
 1נ411)ץלחגמזי זוכחגדע הזע ךחבדע ןניעוו

 ^ש״מוגפכלעטוו^חפגהיחת ןהתוא
 לוונמה זעדגלפ)ד#ש.מחמ>4שמ ד&שמ

 ויפכ ןש1קצו^שהעולחחנעחטפו)^1!
 יג&עו^חע&עלב דיילמ^וד^ד^שכלח



 ׳יע ׳פצ(יבךדדתוופכ

 ♦ור/כזית ♦ו?<׳7 י י
 'אממיממי^!ןמיתמ ד^ידנמ^דלוי

 ג־נ!)^עתובתונגח!שפיזףוחתיוןלז עג
 ף9יגגדומ1נ*י1ו זמשוזיתויועיליגגיזי!וימ
 עא^עגוע עינ&תנש ןממ *מ וימ הנקזי די
 השחיישנ ןמוי מלנמנממו^עדוימו׳ המי
 מ11והומיהםוןןאנו<וצ^ו1וו<יימלמנעי

 רעויי: וי יי יייגמ♦*■
 /דיגןגץי^^כדנזוס^^^ץ׳הןג^דגיל
 וגצכיה ס^בותיגומסמוגמ*^ זידןייע
 ץי;י יגגתוא ^^ש&צומכמימע^
 ממגימהן ילכמו מהדנד וגצכתוצשהת!חמצ

 גו־־יי רומ" יגצצןתיצצץצשפדחמעויצצ
 םיגצ ןניז דירפמו♦■ יודבומרץפבפעושגלבגצ

 י שעה 19* !פ

 ^ סוןיצצזוידהוגצויו רעעהתי* ד&שהצ
 רו^ס ^ סמו פזילצוושצצלדמהווצפ

 )ג!למי!^ םישדקמה חרזזיפו לבצפעשצ

 עחשמ פ ייועול^מכדמונמו ט*חלצמ*!4
 ן4וחמש וגפ העידי׳ימ מון*צזלהתז■גצויו
 דמעה*!ךדדפסעה!4דןיל ריתןקתזטצשפ
 נפ וצכלע סוקגצצזוימת *צוינמ^ל הס

 $נ1 דוה סלה פ הצ בכרפמ ישמ דצצהצה סמ
 יייזומז ן;גצןי)פכשצזכ)צצצץהמשףדפני
 למ זע דוילצושצצ הטימו ומכ דוציחלו ןיוצ4
 $ ?יצןעעה תפצו וציצי ?חור ובדצימ הפ

 ^מממדהמ>4עמי *יצהלשמילתמל^מ
 וגצול^וןיזעדעןגש1גצפ "גנחזילמהפוצפץיצ
 וייצרפלדלעפתפ *גמו וגצכ רוזעל משת!יפ
 לולכמב חממלז ומלת;ו)צןי>מן םזטצלעפו
 דצי ושענצפ *זהשעגצלמה סישצממפ״וה
 מיג*ח#לגיעלצו וגצה עיגמונ זויהנחויומטדמ
 ל־יצי ו4 םלטצפשםתגש;?4חהגדגשמלצ
 יפיזו ןצצוחמת יזותו1מ^סלותגמהג^
 רשיבש ותג ול הלצ ול פ יםדילעשוצונמלמ
 תיתשתה ומכ(יע4 ם\ןל>גגהדומ)^לי ה!תגג
 מ!זי)פצגגצדכ)צגו ןפשי^יפלמצמש#חצ
 ד ועג 1עכצ ^ השע ושויתמ וצ שחגי שחג

 ^^תמגצוצכתממ סו^בזודוהיגעויו
 ^1ועייצשתףןקכצלצמ ןעעה ^לפעלשלע
 ^•1סג׳ילמצמלמ מימו וצפ דעוצש!היהמז
 עשמבןי^לצצוגצכ יוולה וו סוןי# הידהו,׳דשלצ
 י^לככתח עצע4 הליעצלוגצלכלע יתדןעו
 וייההו^ויו)עעלצוימ)צוצמועסו^צהיהמו
 רגצולכ שדםויגםיהל]כד יגצכ סדוןזסוקלצ

 0^ומנרתמזווןיעצדיחהז יעפשזו 01* םלוק

 ןדגתזא ,׳/צויוושדחצשלחתלעהמז



 %ע!8׳מבעיו^ודו סטרלחועגונזפענמת
 הניגוו יםדטזעסעלמהמממחו וימ&מנפ

 ליז^ הגמחעשעמ רימנ !נטליומ0ה;4ו84
 מייימסילועה ספד;ן)מך01צמו סיי^זו
 י־דע (ימתו לחיו ןועלמ ט ־תיהז^סי תמי ן*
 ימל הףיג;$מבזיוגמוןוגחין ןנס רבועה
 ^1/1111 ןן#זונזח ןדסמטח ן־ןמדת וטומכ
 קמע1 קגדיומג9וקי1גמ דמעןזלע;גזי<ןו0

 ךילמג עכוגת קעדע •גניע• קגממחויז
 ומגיולמ <ןימגעמגוזי8עיו •גגח;עדמ׳ דמי
 טממו41(חז*מזי םשץמל ליולומןינןיג
 ל״ווסעגהממעחןי*פ״עויומ׳בוגטנ׳מגוט
 *■ג^מיטימשו עממהעלעימט וויה *ע ויונמו
 ו־יובגיי ;111! •ג1רל6׳ל ־גלזמל *גמחנל עמועה
 ן^מ ומנהיהווש׳גיוה יסוקסזטמה ןולמ
 1נמה ויל ׳נ וי דקה ןנו השונה ןי־$מ הוןי!ע
 ןמב ־,וה סע זיונ׳ח/לנויול׳מה סמעזזעו ןוגו
 ר זייהן לנזילשו דמיל הי י זינהנמת םילמב

 ];ומלע ןיינמ ׳יזטיוא •;*יזהנזייקי
 ו*ינדןיהליונו ומנ ודידעעיז\ר ־*480
 ט ולטהנן^געהרמלנחחונש׳הך־נש׳ה
 מו*׳,וחלז<הי*גממהע5הינחדווא הנמזו
 ^וקטוייהמו^יו המוהמ זיגוגתזימזיויהווינו
 זינמזעיהעמה עגלמבהו ימו ו>ט־ןיונ׳ 4

 4טנגערגעהוזעוו)1:
 זיזב• םרזמ זיננ דודויעז ולפיעזיבהןויו
 היעוהגמט ומנ זילמלעזיממו^י)המרחה
 הלגוהזיע^וחמגהזמהענומלעהדגתן

 •׳*יי זט הוימיל ובהקבדלו העעודדי העי
 עילענזהעמש׳ ,להינזומיוגירהלעויטמ
 הו־״צגה הדעמלסגו דעגההחלש׳ •לרסמוי

 נבי,ווג,ןיג(1
 ♦י;ץטזט״1יי

 ז>ננעך1ך1 ועח/׳-*ןעיי

 ;11ו־ויר ויחי 11 יג
 לקצגוו בוקוז ןו^יתי דזי#י םזועע זי
 ומ׳לגלויזזירגנ ומנ ןעעהלייויסע היההוגיויז
 במינס הזירחל היזעזוגוודוהזלהשיזיהימ

 ^,וש׳הוסגוי רויהנןעזמטדומ!יה^ושי
 י םזןלתצה'!עזו^ןדו םעמטנשויה

 מ״ועויע(דיסןיהע]גל !גמלו 6ןיהערז0כל ויה
 טווח ז4ונן גושלגשיה ימכ טה מ1קמהד1הו
 וממזילו דביחירנלהדולוי ;*יולמעיםעני
 יעיוי הזייהגמיה 4פשמה עולמ חלנמ ומכ
 ינעהומגהעייל היהתו ■׳נויו ומפללןיגההיוש
 ו8וןי0ון?מבהדעה ןומוי)•יע? יעה •ילה
 מ־ימ^ו יעג היש׳נ וגימקזי ןלמה ומדההומכ
 ז׳וייגחדוהונמ־מ חאתליננונזיזיוכלההלומש׳

 !הגמה



 ץוןישוןמיגסז^מנזייזית^חומאמויו
 לחעיז/מדו ?ניממפמ^\\א(מיעוו>אין
 נוגונתומכמ^מם^רבזצזוגמוהייקיג
 זהי^ע^ניי^ונינזרוו *ג*דג

 'יז^ונמוי*וכ>נלנה1זי
 ם־םרע !ן1^וו^ו1)'ןו

 וגראוברכפ '*ימי&יאס&פג
 (ל>נ מ־פרשגן^^׳וגוטוץ^יר^ע
 ׳'*כנזי>מ\ע^דשןדיות(*'גזםעיד^
 לזמע#ז<הף4חךודר^וומ)׳1ג1)יו<מנו
 יסימיממלמ^׳מוגימוןזה^זנ׳ ררדן הזג

 מאן
 ןחגאזיו

 י זיוו־ן סי םעמ זייגיחניצל ףז!9ף ןנה*כי

 וגיידכעא^עבוג־ויסעןטגי^דעגזנצ

 ׳לי^ר?'׳רק׳^ "ןי״עעז

 ' יזעי
 3י***!מי

 ייי**יי|

 ׳וע
 ןפזייעי

 (יי# על היו^עי^צזייהי ף1לחזי צ!חןי#ןע
 מ^י^ריןיהז רפינדה)הני^מ>יועי!^
 יימו^ומ ^יתוא
 ^נמ^קןדבחתהןעעה1ננ#וזיידפמ^)>גפ
 ווגרחגז\ףלחמניןנצודן ןיפ#ש;לו*יןייז רבחו

 ף]ןעעי1 /גייי יסו1>ועןוכרוץ*ג ומרגו ימנפ
 ✓ל^נן קה 4*1ע םנלעענל ו1ו דץפיחנר
 0'#ע$ פופ1גיפחסןלנש)מפ ןי^ולע

 ליו^זא *(!*פה^ו ומכ ^יויפותבוויזוי
 ן1!עמ^וי)גרד ועז<ד דרו^ו דימ׳ע דחו<
 *'>* ו#פ וזי^יי ומכ^פנזו ז^ודה^תגו

 (ישיגי>פן;ותי<ןמק ^במומוימףלמע
 1ץרילע# ץרוק* ץקמףומכ זיגצוןי^ח^
 גגל לגסדיכפפ ו?>פין ^ קזכסין ^ןעפד ריע
 ימלנות^^ד^))0ויז4צןכו^}1)סעמ

 1ון״ח ךדר* ניפגפלנל^מ רי^ען\פפר
 . יירק (!לש על*ומפ יו*-הח״חףלחעומ^ודן
 •^%י!פ# סו^ר^במק)ץעקגמפ ןעש

 !לפו ןמפ ית!<ד)נמןוןר^ו ^;ג%מן
 דולל מפ!ןמ^הדדמ!י!^מ*1^ךיי#)כ

 חו^3נ ש קן ד^יפ^נ -ןמפ^מו^
 ^חב ד^יע 1>*כ ;*וד) ס>ךי1 ו#נ *)#צ

 ׳געיפצ !4דפלבןוג&וו* רגלו סכל^ו
 י|יפןב!#))מעוםוןי)גגףלזעות ננצ״^רוא

 '•י^די*ןחווקכחו* רזזעןיוז׳צי יז״פיזצ

 םג^
 ■^ו^מומ סוק> עודפ*ן ןפמוומוןימ

 לדתזא ׳ג0ו1ןזיש^גזיפפ8גןמכסמ
 ^וגוגמד^ה ומכ ינ^עגממויולו ס!ק*צ*)גת
 פד *זקמ ז*)כפ'.פיז!ו דיר^יעוכזה !ץחר

1| 
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 יג,ץיו!ימופוןי>!ו ךגומיזיעשומיי:וממט

 .^חןלעיןעזיען״גפיד
 נו ^ימי עי^ !בשו 1*0 •במקמ ></*)

 ^]ע ו*נ שד סיןיגגנ^כ^חונדתלגגל

 סוןי׳מאנג מכ״ה1א ׳*יוה ימומ סןק*מי
 *ווימ *ימח •ח&הימהטויוע !ויגרמ 1*0 ״*
 ק~דה3וק$ ן״חס״יומגלייספליי׳זהיר ,פןןוולש ןאכ *■מי4מחיהןח?ני^ק
 *מ9^ונ ןימח ףויז ^וימ״ה^׳<י׳*םמ׳יה ■ה^יופעו>מדס!קינפמטמ ןזנווא

 זוגש)6ןןי*ן ה$פג עס *וקמוענעזו יגמויי עיי^*׳ !יי? ילק וימסיקמ עיעצהמ ייי
 וג־^ר^ומנס&סוקיסיגגץמסוןימנז<0י ןאזכייא
 םוק* זטוזקמ*ו>מיה81]י>0ו<ו*וו^״ו ומע׳יטוןימנקדעזךזימזיסיןימ^י**
 ן**כ\מת^ םקמ ןיסכיי י1 !יטה !ומיי
 טקס הגה1 זייייע׳ט םוקנןיעה!* דמ**3 יי׳-מי יעמי^גע• ז3ע• ומנ ימ׳ םיקמו ?שק

 יי *ןקוידמ)הדפו גימיעטח וטפ הגקה יה )5יחינפ ומנ םקועמה יעי םקסאמהן
 עונשמימטמטמ׳םיקמןיסי ךמקמא *ןימ ינונעי .חיטעווא יגוחו זטק&יט ■ן*



 ו*תץהוןימסס\ץ חדפגיאתמגסוסמ
 *יועוומתזזיסו^מחוגת קתיא .*ויו
 הו1ןגנבחוגת יפתוח ׳■*ורו ושוח פוןימ
 ס\וי^נןכן >מווףחוס בחוס רומנטמ מ
 דג־גהוא *ודוופזוריסוןימופפודיגיח

 זדאוזגכ ופנח^חי ומכךז סךזימחונת
 *ימ^יגימגז זפחייש זגחימסמ
 ייומו ךךימא 'חחוומחוזודפג^ךאו

 ׳^יונממעבוןי וסכ<קסו^מוגדזיץ
 ופימ^דושחטמףפכ׳&וותי שד תוא
 ןיחףסמחמת זישתוא 'סוינתפשח
 ,ם^תסתהדןישסאושתר^ואנ^ממ
 גייא :רחזץדע ׳*ףז*פ10ש> (שזזתושמז
 תויפ^ דנב ממ <£חםוןסמ זימת ןח
 מ4מומוחוח ^זית ןפואפ תויבחל הרוק
 ס1ןו>0( ךיד ירגועיס ועמג ןד^חגןענ
 סוד^תומוחחכחיטגטרח?})!׳ זגמ דז
 י״רפמרחזבמלפזיו סירבדה' 3 רחש ^
 רעש ך״קןיוהוחשלה&מ
 דר^געילמנמעייחשי תיעיזחניווח
 כימי1חחןהו\ו ׳עילמגןניחשעזעייזישיו
 74)עגג0זגךסונ״נטיוח וומ־שישפחש
 דמניח]ן -לדעזח ׳םיגגוח •לוגזיד ובגדייח
 זימאמומדעוח ׳יקניתוגךייברייוגמ

 ;יו- וזמו *ןמכ וזסקווח ׳הלנתזיזס טע
 גזדעזוח ׳זוחזשחהחישחתיזעווח ׳סזודזוב
 גזזח ׳וטטושיסמו ןעש ן׳דח הזנטעמיה הנומי
 נונגח1נוטחןשנ ךנעמ ,׳עעינסטופוק
 סעעמ י14!ננילמי,דמל;ווח ׳דימשץ1עה
 י מח1ח ׳*חנגונו־גימוכחו ןועווחיסעזדסור

 ?ג׳יסןדת קימ יס־היקי;4מ.החנזד!*
 גוח ׳זריףהטיודיףעדוו עתיח !וועעמחזו
 "ןגןךוןית!ח •דמווץשוחדפשנןקןדז
 ׳וזיזי חחזחמ חח שרעמ ךןיזמון^בהזל
 וניחוח ׳עננשמגונשוברג׳זליחף (ישמוח

 י415מחומ1חה(!י |יא ׳ומיחיזיזיזחווי
 זי/ימוחעזמממג8חיח]חוח\פניש^משף
 ךעגז ומעפרח וחעננו סעשבסנש ^•ש
 רעיגסומ רערע הכילוי ענעמיוסךנזי

 עךן ץןיזדקה־דמיגרחונמ^ווו
 •'<׳> זמ"

 ימ£ה$!ז גגדו זיגרי ק ע■ ךזעהו ׳החוד
 זסעחלניגמסך זיוודת־זימתיז $5 חןמו
 ןימו זייחלגזייחודיהטיוטיז החיגמ חעי1
 ^׳14דייזע^ג׳יזילבחה ח]ן הכגמז ןלע ןכתו
 יחי 6>שין הןנחו$עחןועמח8נין םדידעג

 -ייחוקניו ולויפדהךדיךדני׳לחסיחהזשש׳
 סח*" עכחחץמןחיחהזערניזח המינש



 זץרע5רועחיועעגדעמ^מרג^כ^הןיט)<ן
 ךיגזעבהשןליח} ^דגר1עןיי^.^נגו^

 ויד^פ זויהמחח* ^\ע^ס^עןע?\•
 (יג־׳ םוקמ ^דויז^עס^ג^ןו ק^מכ

 3(1 |>רין •ט^ימגאמיממ

 יפ מ^ף^זוז^כיג^כ״ת)^ $ש*

 עממוו 1עגזי ע^אדה.מ1^וי<רקז ־** #לןי ׳שדמ^סזתסדמ^שרדג\טרןזהןרדר
 , - :;...קצתעידירעזע ^

 ^^שןגע1מדצכ (ו#ד9ך־^טמה
 זז־־4 המ)מיוח עשסע ףיטמש לע ןעעוצןח

 (צגצ\רן 'דשענוצ;ו)1>גשי קז ןיש^ח ו^הענמ^
 <008ףן69 *ישדשוו ^1 ^ןכדיז^ש^ר^

 •סד^0ד;ב^מ^לשעומ^לגג^)מכ
 ששדש>ר!ען)ז<עעל^)ב^ ש*ן ^ו1ן סיש/ע

 ^חמעוןבעוש׳ד ^ח/נרשעלעךילד״תחפ^ומפ
 תושחור שצ^על^מכ סישישעוועיזא
 דץע לצ^צ;ון#שצ ליזלכו ^חו
 ־'6711וע>נ רחמהו *וממה ש!צשמ ס})ע!ימ1צמה
 )*שיש זימ^דוזעוה שו1שמ;ו!זיפ ץולש&ן

 מןי)מפ ןעמצהצוה וע^ב)א;גילחמב.9עע^^
 ןנ]ך;עעצ^!חשסךין ומכ וינ וגשי
 ^ג^מדגי^צל^^רו^ $לע ו*ל
 ו^־לע זיז!))^ ז^לש ת4^כזי^כגז1^ין1!ז
 ,תהז&ולע ו^^דןחזילוויע^הןפ^

 *))חי^ע ה ך#ע ןזלפמח;ומע זונחחה
 ׳זי^ה>עולה

 ^ למ ,
 גרוו הכמיה^צהלע^׳לעפ

 יהחז וןךף סח^ןכבש ם)עגה ךזה *וןי#צ
 לןגג^ר^הב^שע^עגה ק^ע חצמה
 ז־ייהי ■ןע8/ע# הכעיזז הרקח סן$עגה ץ .
 ^ !ישרי חעוהצהדזןזוסןרקן^זוע^ע
 ^בדפקנהמ^נ הזה ןדללעז *לעגרומל
 מךכ,הנז?)הז^גשיס^ ^1ךילה1/וש1ה
 זזצ?לעכגן ךפה הןי1ע דפכ׳ל ^כ\עעויג!>גג
 י,ננכ שרומה״הוח^עפ זי3^ הללדוגגח עמ
 ✓יוחע^^ומ^ן ^טזול/גנכ^זמןשרןשה
 ו>*כ1ןעעצ );הש*^טדזה1עוז<דכל^ןו3ש
 ויייו/^יי־משן
 !גילגז•^ ^ע!יעג הלסממגהלידזו^עחכות

 י ו וי ו
 גולוץ^^ולןל&פיולע הרמי לזוןליגרדץע

 כ־וויז ^מק^הלןיטיי־ןנלמיאאה

 -עדז^^גח^ח. י^שה^נללזו ל!׳)ה>פודהלכןקעקצזזיחעדו>צכהג1שז<ד



 ו9*ע; 1מ יע.
 די " *

 ךיג׳^דעהןיגעתבוזמכןן?
 ן1גיןלען;!י מסלג^לע (יןבין:טמבעדד ^עבויזימצ! ׳ד©^? זיחלגח ד40צם׳הדטפ

 ך^^מימ^ןקיחן^עגחוימחמ"^,
 ן?הוץג>דע>ן^)מןועהמוצעגוזךמ
 ןוימ1!סז.ומימ1מפ?זל0,דשס,^ו!׳ן!מ
 זחןייע מ לון&ב זיבוזייואכ דגלזי 'ל>לע זמזו

 ןררץזו\ יל יי ןוןמבדיזמדיג

 י5ח1נחדר^יגבהזוזמןףכתן
 ,מ׳וינכציג^&ומיוע׳ו^בהזיזיגן לזע$
 י)עןנמזימ1י^דזםדמהז^ז3ק דחחיה
 ^]יסלנןנזעבזיוימנן^יהלכ^ ואנעדלמ
 (גנז1זימ1 ־•נ41דו יפזיב■ 6מת7וך ־הנמיו מכ5׳

 •מ*ז ומנלנמלעגלעוייבף ^ןישמזיזמ
 דנ!** יחעיע דך&ה ץ.מג ייצקמ^
 ־םע^חיי יעמיליע&יג <־•^ דפ?דזגדחמ8ע^מ

 !׳^ודז הז$ הועןי לעלע קו ביקמעלזי
 •^ח*#ד ןב 2'*^ יינג ,^רחטאייעןיזגיו
 £״ז*יןי* זימש דחוי פדזיחיכימ ילמפוי
 יחזיפ^כ !יוויש 814 זירימזיי>3ולפ רחוי
 ־ביט רבישמ ודזחמ!רביינזוךריזז^י
 ךנמלעויונין ׳1!>^נ!י9ון1שלולזי4ח>מ

 מיגלצ!פלעוןול'ח>דואכ ו9ד>לן#!שזיו1ען
 ל;5נ לע חוניןיםןובןיח רביזי! סלטחג" ייננ
 לוי ןיובף ■ רע דקי ימח דקן< וקז<ל וענ קגינ
 לשלע חוניודפגר׳ע וןיבעמליעלעלעוג
 למיעלע !יוביזלבחזיגו ןחושסמעולמ
 י י יגו לעושבעע יפושעלומואכלעןנו

 קסילג^ ז
 ןןתלי^ו מנונו שע ועכלע;נ3עז<!ב,ן

 לעטלע זיוגיו עיענ^קע עלןג*כ1 זול!*!
 ׳ןעןומכלענלגזיוגיןיץ^גס^ומכז/גיג
 מ 8ןי;יחעי5ע ועגלענלע ןיוצו :ח9
 לזשלע ןיוביז ע|חזור[יע1'דחויעיזוק0
 ;ין:(%חנעבדגד('1ועוגמ יע ׳
 \ ו י י י" *י" ׳ " ולכלעןפלע זיסיז "יל רימי ויעשעיס©
 ימענ געזייגיו דעוויצוויזלעויזי ןילח טחן
 לילעכלע ויוב־ן ׳חוחע חד ן׳ומל ילענו !יס
 די״היז ;ית!ע ומןי 8גנלכו רעינזיגו ומפ
 ן!ןן!חו>0לול,1טלע לוביו לולבש ימכ שגיג
 "לע ויוגיןל1כח ריג? 1אנלי3ענלעזיוגי1
 י ■מי5רנ\ע ^ג40ל(ע ץ^זביו ׳לגלמחי וג

 ויינלענלע ןיובף׳׳ל;נללןמ ד3ענלע זיוניו
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 יו^ז^קזא? עגדבז^עגיעמ#
 \ע ז<דען •ה^זוקדר!*??*"

 ^יייקפ^ענממ^נט^ע !<זבד>וחבנב
 !יגד^דדמ/זחנע^ןן^ע ו<ובףעי(מיפ
 ו!/גדב ב*ה*ו;י^כןיז.חזוןמ וגמעיו^ש
 ,ו)נ^ומכ^ו\עגדעז<1גיו:זע^!!׳^מכ
 ,יימ העדי''משיזותכ"מ(מויגן?''ש ודביו
 ^|י8/ ן^עו עחוימגוןי 1מעעו1%ע% זיו3>ך
 ^דגייןעזפ^ע ז<)גד 1רץןיוח ^זח^דו^ג
 .\^ג!9'י1ע'לעג'יע ולוגיו עגגצמהנז!י^צ
 דע^עגלע ו<וב•!עמתדחז׳ף^נו ו*ס
 ןלמ1יע)1ע^ז<יגדי'^ןשמיי')>מ
 חיגךזחדזמפ/דע^גע^עחיובךיה^זש
 זוע^^מחומכ ^'לעדזניז׳יעערודק

 \1ץונו?גומכזעגדב ^ג׳פ^יע זדביףחנז
 מומק^יע ז*!3ד ^ו*לן? ז׳^ע*לי ןותוג
 דע זדוגיו׳זממכדד זמנ^ימעג1^ ז׳יבף
 ^ר8׳^ו^(1'^ח!עממ^

 הי'!עג\ע *וניןמןיד ןכן ז#ו וימ ש^פ\ע
 •^גיי.ד״נ1דמכ ^ג^ויייע^יעז^יביךמ׳זמפ מנב
 ז*וגד דכ?/ ־בזט ומ*׳ עג^כז •טכגוי^ג
 ריומ׳^ע^מיו-רטוזית׳ומפה^יש
 ימ;><געמ\ע זיובד ׳ עיעטנה דןי§ ,עז״חה
 ^דובף^ןונוחממכ-יע^ע^בדנוייחדב
 והיני ומפייגטתינע דזגיו עחטול^ועמי

 ־'ידע,3מ'יע *ובר רן^ )מכ^שני^יע דוניו
 ^גדיגעי)ומפ^שנייוע זדנד רישדיהזומכ
 '׳ייוע׳ונייזעדשיו ץכזעי ומנ^עמ^ע דזניז
 ןיזבו^זיילנגו ודנ דנ׳נ^יע זדגל כנעני 18פ
 ןלס 4נטייןע זומיז^י־ז׳ קזט״ממ^עפי1?!׳
 'דע נ<ובףססד׳עע\נ>טיייע ידוביו י3$•
 זג^מבומכ^עפמ^ע זדבד נז>עי ומכ^יעג•
 \ " \ י ׳ * ׳י י'$~
 רזיגרד*)>צבמ

 ד!נךמכסמבו)ממ'מצמנ\ע זדג־ן חגזמ
 1שודנדוד^מסז׳דן



 ^עורגהךפמהומכק^מ
 יו$ו

 ^ןד^ההענמדפימן
 ׳*ןעומפ^!יחשפ

 !ספ לנ>ן טדר^ע^ע ^פןן1׳נולןש י ■
 גע^מו וגמ ןו^ע^ע^ביופןןגש ן#כ

 ל40>$ע *)גףלעג>^ןמנ $^*06 ןן#1גמ

 ילב ןו%לע ^פול)זימפ^ונמ !נ^פ

 ^^זיט^ןע^^ייבףי^זשגחועע
 ^ןכ1׳׳?5)גגפן1ותרמי!׳?בןכויי^מ1

 1ףך)יקא!יןיע^8׳ן^סו<סזשזו

 ל ז־יוגר י^זא־ל^ל א0ך דלח
 *^,ומ^ישז<)ג'1ע0ו<1)מ\ג!}1<

 *יו
 ובכמיומכ^ומחל אוגיו *עוניו!* ואכ
 דע ׳־־*ובדמוח^זימ^לגצ^ע ח!עו
 יעמ ד^ז זידקח^ענשנזי מ&מועטגמח

 ^ וימד ,*י1 )מ9\מ1׳יש)ומומ*וק!1
 י5?תיט לעלש !*יובמ זןוז<ו'* 1מכלןץ
 ל !־1וב־ן ןי^ייומנ ז^ו׳נ\ע חשך

 ממ!;עה •1ל^ן-ז4מןן חוו ממזילמ
 ׳יי׳, ׳חז ־׳ווחימהדקיעמ:

 ־.*םי
 לנ׳חנידנלמא&׳בחמן יעעךק

 ^לח^דקביע׳^ומכלמ ׳
 ןנ? דן1גה יח ומכ ו$הוקיהלפ חח!הז
 *ומי© ומכ כתפממל^&לחוניוןמה
 לעז*ונ־ן ןמוא וימ סד%אןזזו
 י ץנזנגו ומכסננבחזב׳ו ולכ ,90%$
 %^ן<וגד\ח?|,ט'^1ט1!עז<וגין עעימ
 וימוואק ממלעלעאופן^ד,כ1מכ
 ינ ח/פן״למח <ןלע ואכלעלש חוניו
 וי־יכיי^ולעחזביומדחעקשואכ^
 ^נט^ן'ייג'ןיפזמכ\ג)שנויעחמ־זדעגס
 *ו^י טינכע ו8נ'י'^עחוניזיע1י^6׳

 גיממ׳ #מ ןיימגו דמככ!5מ\ללע חטו
 ט33קחנןנן רץ1ןי וגנכ ןץגק3 קזיי-זקרןל
 י״אח ׳ןייויחלןענל חוני ן ע^נלכג

 למגל זסגיז *לס ומכלעכל אוגך
 זייגיז חלנומנלעפלאוב■! דעחע ומ
 וינפ לכעלאשדח^ומכלעןיש
 ייליל ומכלעונל חוניןלוח <לע

 !יוג׳!^׳גל*׳ ןגמ ללפל אבד ןי&אח
 ^־ללפל חוני ן ללה !אכלפטל
 וייזיל*דנההיאומןחו -׳^ודזקפ^זעד



 ממשגאמז; יש^חיזוץכב ■׳.יזיזה
 ד2חח רבז^*׳ ממ%8מ\!ע זי^ב-י י ;14©

 ♦ 1 ן !_-׳

 מבי1ךבןמן יימ חתמו !ימ^יייייט
 לרל׳ילנמייע ^גףשמ0יכ)גמ\<ו^8י!}י
 ישגיח וי©י$^%> *זעו מ1^ע מ99
 ^^^גין\פר^)>0%!8'!ע חוגיי
 ג>יומ]0וז<1עיזךי1\עק^חוקזעפחמונס
 ימ^^ע״ךדד י^דדנטפ *רזו ,פ״מנמה
 י^דוגדו רוע1מע^ז\1מלן*(>י^׳ ילס
 ולע,ד־ממן ץכזן&חמ'#׳ י1*חי*עדי1 ומ&ןיו#
 שי^דזזיךדו^מעיינופממב יעי\ ׳ץני

 ומטפע8ף ץלע ףסמ>ופיקזץימ4חחי1׳םוע.
 יינועד׳ ןדד דזימנ ערזיי סדןיע יזמזעי ד
 ׳סידמת^מזזינלעןויוי־דנ׳קסדגדג

 ףלייסומע&עמוי)*0*׳ןיניב אזזוהזו
 ד־ייזוו 1• !חנפזד^יס זוג 1 זידו • יזד ינד יזד **> ימ

 ןייה םי דץעחיהעעדקיץי-מונדומי
 זי'היסוי*\ ^וויימעחתלטדעייימ־^מזו
 עיופ?וג^ועי(יזו^ץהי דוזיי ס*0נ חןילנ םעזי
 ^ויזיויקזימחמ !סקרכוץיןייעזמועהממ
 ר8׳פן<*׳\כ ףזדוד^עזזדן^בדכל&־ממ

 %־׳ ־י~:־־״ -ע׳* ־—<-־1^-
 ־*טא י: ןניןידיידזיומיירמעה

 י*! *1

 'י׳כעגחץגע־^זיו;וניבי עלינ&נמו

 י ול יג\\ *וייכי וכחמ עזוימו
 דיוניז ויחץננה׳לגב^דוןיהעדי ךעש
 ■םיכרד יייקנגס׳ מ ׳זייייץ יתעדו ונמי

 <4עי] הינ־ץ ךד־סוגדי סעכ ׳סיכידעוסד*#׳
 3ע^ סירבד ףיסו• םעכו זממבמפמביטד

 נומממוימדיב^ידמלו זדזל״טפיכיד׳
 •"^ז^כדיגיעת *ז"זינייקנ ה^יזיש ז&נ
 זידדכר^ ינ׳ב זיל זייישי*׳ יישיי8׳ ימ

 י 4 4* י' :זיךועזייסעמ 'יסרד!^׳ '1*"
 יממז

 ?ןזל)"

 ת*ר 4^יח^זסהדליןסדע1ןונזיי * יי׳ג^זוי ןחמ ןיממ
 וזצן; וח^חן מזי^גינ״זי כמ1כ יניוזוו ׳ סש0ן ו^ד^מהש^דצגופקןת ןעי־^ ץהיימועמח
 צ׳^י יין^ף ן^כ ■יקןף^מ ךרדמ ׳5למ\נ!!ע ד1)^חי.ףו^לעלמ ךגענומ^גמפ זגדח עגבז^

 רח^יהפמתל>מ^קישסדעש . מ**4*1*םשה?*כגושחגןחומפנידמג
 קש *<*♦ $).ןמ#י• 14 קן י ד*וה ומ זיציממ ^גיח עחזמ <ןדמ^ו*כגח)גו9ןת 4ז*ז
 '^ד^מדממן ^ז£^11ו* ^וזיוו^ .היח ומלחתויתועויח **זמצסעהזומ׳ סחן
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 רעע^געדץ פ^1!?ף'^עוחןעד^
 דחשגךלאהדח^פתו ׳שעמדעסלש
 גה^מדזידמו+ף־לעסזותוךמהיירמאו !מה

 ס״׳זי־ויז׳ד/י/ :*דימ^י
 גויחייכאיי דעדוגרף ׳ וקוניו סימסושיפפיו

 פ^יג !נאמזמג׳יש^צ^מעגךעיזי
 <011 סז^ל ההוהס^ו^הסהללעבר&סה
 זו 1 גופהוצתפהלאיאהמפ
 1*דוייהל דמ(1יוד)ע1ולך%הדןמי1'סזילוי

 1נעבז!׳גדשז1ירו<ימ!1^1יזיביפזיעויזיי1
 •¥1 זלגזי^וימעילד^ד^יןי/טמןצעש
 /ו^|^ין:ןעזי6שףמןעמנ׳דמ1ינ!|שי
 דנ^י 3*0^ט ךישלכ^פלןולרגזיישימ
 '?)ויוימיגויחזיזנןי^ ^עיילגמצזייהפפין
 דעיעו 1מ^שזנוע^דמויו^דאמימ

 ׳^יש מוויס*ו מהיעשסממו^/וגסה
 ומוימ&ועהמ^סגהההסגטמהפג
 ןי^ודייף סידילי^מנ• דגמותפהוו ׳^<!0
 ךיונ׳לףן>0*׳*1עממןאי שיו יוו*
 <יהו ןגוי סויו םזילטג םוי סוי׳ןפזילהגהכוגיפ
 סופ • וביסיחגוקבוקג מ!־ (וודיפזיסץ
 הסעי ק1 יהגס/.מנ׳4׳ל5צהגעה ס!!ג.חנ1מ
 שיח• 1ס^ןיע^ץ^חקןיזעזסמ)*׳
 ^•ע סיה סיחןכןיהנה (מל־וחה עיזי דחה
 מ ה^היה׳ דבבוג וגננז:יהי ןילהנ ןי3ח דנע

 ׳מהגיה־בגןיהיהיויצ׳,
 ־ ■• 1ןויהוזלש׳ילזמחהלסןכן!. >

 ימוסע] ויס וז פוקמגוזהוד^עז^הןיין
 <וה;דהןלן קז 1וחהסיהל הנעעצייל¥> חל
 למעןש ועהסעייההועע שוכרהו שחל
 4^כוין הדנופב "׳ה/יט וניחו1 ןכדע פמ/ה
 וע״ה ןמל )ימה*ט׳ עט <ממ סימ וז&ש!ול
 סשפ ז*!ןי וגזיעש זעוי!*׳ 5עמ סמה^1
 ^עמזהסהלגמסיןי״שהןפן ,׳סחלכסזיה
 ,^*חז8ועלכמסעו1חטן׳פזיטךז,ד^*׳ה
 ישעלכל :החלקו וגז!ן׳וכ״לווע עח סיקק ל

 חשוע דשלוזג ולעיהו ןכהיל (יח *ה
 ךתד *וןמשן<ג ׳ודסיו שסהלעזיהה חןיף

 :!יעס ןי>> סזג סחד זלנטן 0 ז!ג׳ומ !סחב
 זיההןיממשהימווכץעיגידזסגטזע׳מ
 ופמ עג סצ&מכ^דח! וצזל׳ןיכ !דודו
 ומוח# ס&לע וחדק *^ה ח׳זי ענוה ס1ןינק
 יני״ירחחהעגבהןיכןנו ׳ועיוחל&מעעל

 *ו חייאאזל♦
 *י*מג^ דיןעודיו ןכן׳ןעעה דיימ וגש ה^צ
 יגעכ ריעו יס^כ ד1ע *>9 !םככל>©\ ס)ןי#
 וגיזימוכועז דגדח ןעע הוה ןפש ^יחו ^ ש
 י׳י1^ ו9לש ^עזיפז^זו ן׳פזסכיש^ ןי^
 ^^יביד ופוזיצ^^^דקשןח^הןי^
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 זמזדחמזןזימ^מו ןפויגז׳ין םיקי* 4לה ■^1
 -ימעמנזיה^ממעעעה^ל״חהדגזזה^
 ׳ןזךודייע ו\םןיזל ור!ודוי'מןנן ־נ״זיזינ׳זזזי%א .

 ד^עעהןסכעהמה תגיתואה^\
 לג*׳ וצ^יגיפ ז^1ו ן13מ*׳נ*׳כפנפמפ
 לרחמייתחי^תפ־ג^^!()*!^;
 טיע/וווטזםזגדעסליגזיה^^ג-1כנן
 ^"מ־גג&חגו^כעפוהיו^יזועם׳ס־גוי
 כויעיםיג*ן רל;ע ימ ז״ייעענ זועוז ןיד !וועזל

 גוסייו *ילה דיתיו סרומטוועחלמולד׳,^
 ילדח •גע1י םיזועמ סיניענ/פניייז^וזננ
 מגמ^יגמט
 י^וסנרמיזוגדי
 מ>מ8ינועהר לוביתל ןןמן ^ייימ
 ץמכעיטלגימ;זינעע סייג ודמעי *דזי^ע ׳יט
 חנוגהו םיי9ה\עזןיויהע^י>מסר!ו
 ע׳זנאעוימוופיג לעעעודג׳ח ^יעוצ׳זיגמג
 ןמ ס84ת1ןייג דועו*׳ ןימס#עמ ןנו עועומ
 ע*לרעלותו ךיניע ךומעדקייכ ומנ ׳ענ
 מן יז&דמיעלדמ דח ■שע^לה נ*׳
 רנחתז^ןמעזימטג׳ןו^מיחלזימקידכ
 ןנן •קחיחלענ׳ת^ש׳ו ז4ען4.דנזיזימ?זינעע
 םיסרוהמלז יןזדו9^ע!מ!י
 חדקמימסממוימ
 לגינעסלנזלריוגיז׳דןדעגכ ׳וינמוהזה

 (יגוןי סכמנדןי״ג סיח ׳ 1ן*מק# ^׳ח ל!מעונן
 וכדפד1יבץבדנץז׳ךז״נ סגממדדנעע ^
 ,מזןחנזן־געג^המדצעעדזעחמחוודטמ

 ייו^^*י 6ז3יח וחבזו געע םמח יח5 סוי^י*׳
 ימייו׳ו0נש *!,רוגחמ ןדחנ 141 ודוגי^כחדנעזי
 רודה םר2ש ממ יהיו •וימז4ו *יגחמ ודינ׳
 סוןימ וממונמ דזדמ׳ימ רנהו !^גי יה1מ
 דככ• סיט ם״ד^דגז"וןייעבועיח ךטכ רמנ׳ זטהו

 יי רגני רוכ ר\דנ1עע ו?וינד!נננו*|^מ*׳ן
 נננן/;הנ׳מ^ןהעעעללך0יח*^ן?י]*ן<)עו
 ^מעה^\1^#ד1ז^ע.מזי^ עיו
 סייכזעמ "/,יח וייץו •םגמדכ׳־יקח• נ*גזי

 סויינ רמא׳ק <:שחיה*חר ע
 *וןימגסחסלדןינ^ננםנמחנימחנ^^נמח

 יייהי׳ז^ןונו^חגןיפע^י^^קיליןן!)^*)*
 ךול ןייי3ח׳!^נ^יח]גר*<עי*ל^
 גמדנידפרפעייו״עליןנ^גנחךוייךזיה
 פנמ&מחגנננלימ ,׳גזדנ׳ 1*9485 חיןיג1 .רנ
 םח ׳מו^ג םזי ינ ל׳יןינ ז&צעמ *םיתמומ
 1נחז4לן זחפעק רנשיזו^לחדי ׳זדיקנחל
 ויט 11׳ ביכ׳חל מנ^גיי^בנ נגחיק1ונופ^:ג



 נ״פ יציצ\*ש>דשז$ ,׳^ןיעתדפדלגכ״ווכ
 ** ןלגגהןצלע ע!לדק *לצ1צשי#ללשי

 מפליג״#דשן ןל#דדלן !*דן?ג^ןצןפלע
 השעו>^גץ׳!<רןלג ודיזפזר ץגצדג׳לדשןגמ
 םז1נ״פ%י ודנדו ^ןענמז^ ^גקפנ״מ^
 גנרט^הי^^ג פדכמיגגי ןינהפפ י?

 ^ךפלצזויהי
 יח׳וצמלל ופלינלדק !של־^דג*#ט5כ
 ^(זוןזו ^יקןכ״מל^^דפ^ע^פסץר
 *׳פידפס יעישען לכבד^כפ^^י^דנידפמה

 ןזוי

 ה׳פפצדלוצ^לכווןזולג׳ןלןדדב
 דויע״פשהו ׳זיחדץח דפפצןכשלפ ^יקודקדהו
 ׳׳שד1מן ןגע ןל דדיהף שלעלן 1וןלןדל שרודל1
 ^בסדנ1לנךןעו!ן4ןושןנדלןצ לע
 ** *•111 **י*4 *!ס* *41*4*114*

 ^!תה1 זי^עטה ^5ן ונפינה ו\דבח 81א
 דימזעי ךעהל־ .:1גדצהגיעןהפ1>גנ*מדון־
 ויו^זנודחתהו^עחבןושהמממיון־״ייוג׳פ
 ^כוזוןעטוי/דרונ׳^הוזןהמגק/ררוי׳ןייה"
 מ׳ה ןילו 1הונמויהממ׳ ו"( ףןחיעמ# ?וז
 יי ןהגיס&ו דו$ ןעמיף!וזןוןו!!ען זיז^
 ולעוי ן׳ימ )*יג*׳קז<וזע^)מ!ו9דמוןועימ

 מז8ה5מ!^ף דאן1#׳ ומפמיוץמ ז^ול
 \יאויז ו*ך#0ונעןימ|׳גסוי׳ן ו/רטאסיהימ
 >ומומה ^לנ6 ס*ו ׳ונומהה הז *תואכזו
 ןןיכי*׳ מכ*!יגעטת ן>ז׳9ו!< ז<יןי*גמב׳;,

 גרמימןעןו ׳להל ןגקה ן5ן ■ודניתז *ומוה׳
 1י>ג1נהומי

 לזן ׳!*יש סדוקצירפדש ל* שין ׳וזהד^ י'שד1שןןגע ןל דיה♦!שרעל דןןלןרל שוודלצל
 צל^ן1^^עע^צ^^ג!ן^שו>1מדונ״צ)נדמ^ש 8\לצמ1*י1י 1י*יאיי! .*•**י*-

 וגד
• • * 

 י1ייי1י*יי*¥י**1ףן•

 יגפ*׳ ק
 יזו םזי ד וירומזמ

 רמשןלל^ וי7*1י
 פ1ןגפ ד)^וז<צד^ל^משןלשלמש
 ^יפלןי ^ ךל#ל*שיפןלן ןן^דזלעע

 וםיכ^בעדץפגן *פ^עןן1ודשןי*<לצ
 ־ ח ןרד ן׳זסעדזן ימה ןמזיגןו^לל

 י^י םא\ $זדזהפ ףןזיצו לוימלג ליפגז

 גד>צי,מ^פ !ןופלע ץהן הפלעבשןוד^מכ
 1י)£־ץדוןין םיעעפץ4)סהלמל}צקפעזו
 ץבו0!רןףרלצ לשש* ןעעשש וגפ^פיפ
 ^עעהלעופ^ ^^ן׳׳צ,ץג ןרדגו ה^רש
 זיליזימלש )ללשןועז־שלעמ ןלביןי ןכו

 ףיןיחן סונמיהן חמע ן גש1הזי3^לככיג ןעי&פזי
 זוי״ומגלצה פממל*ש דכ ^שגגודל ןןוצ11ק11
 יפ ^ן^ה^לוו^צמן)^ לדומו
 1־?פ ילשגז יגיק>פ לששצ ןעגגשש ץודחדה
 ^;גונ־כיגרץעג^ ן4צשד1ץ#ללדןת



 עימלצלמ ז<!1י דמ4פ*ן^1ח,מ)כל)^ דז<דהלכ
 1גייזוןון עמשממו גש 1*91 רו1שצ!שז*י

 עשחסש !^;כמ)ז4^ם^)^דצל^4כ
 ז#ע/!^חמ^
 ןזפזו וץףיו ו&כ הגה/מ*!^)זושןה!$ב
 ^1ש,מ!^חה^ז)1זומכ ישילשהפש
 ןי/41ןימכ!נח^ומכ זימ חמע ת<וזלופמג

 ומש^זזז^זעיגאיקויי^ק עעדהסש
 יצ^ד^ןמכ ^עלחמ^ ודיוקני ןי^מ^חקצ
 ^׳(למ זעה'זעזופ וגי^ש על ןףי ועעול 1וךיו

 ^לכשז< זמפ ז*1הש ץידןלגו ד&^דיתי
 תחק שולש ת*1מז ז*לןיג סלנהזפלפצ

 יש^חזוסש ־^רונ׳וגד^עש!טע^שפ
 וז למיז;לו1ןיג :חש ןי<וזוו ץק וןףלז*ל[יג)ד•/

 ^[ל ^דץגו ^בעי בטיזו ומכ^^ח״מחת הושצ
 ידי/ ^דץג!׳טע>כ ז־עהגימ* ץ^וזיש ע$ ן$ק
 דדיגזו (זשועקוכש/קש^גצד^דזקןנש

 ךל^ה הז ןפ/יג1עז/עקג !<יהש טל ןלחיןי
 ןלדח ימשה.םשי דגועוםיגשהקצעקצ

 <נ>ד3שג^ד}ש^והשןלדו^ןי<דץגןזונגשזר>פקןמכ
 טזפ^ה/ענשו0ןלזולזז;סידיע/!קידשועכ
 ^דלמעזה/ןיהונשהז-׳םינופנזו םיחושא

 /דזעצ\דז<צג ף\קנלןםהעווץ^]/ב ןל^ן
 ^^לחמו4לא\ ףר>31ש1\ישדו/

 דץ*צ1\דץ^ ©11חמ^ה (י1ש/<דו11מכוןחל״)ג׳ל
 1 י .*׳,־״־״׳ ־'■־־'־־.■1ריגיצן

 קג*ןכ<נ1 ״״ יע• 11>1 ע8<|1
 ןנ1ועכ;ח!!ז1נ^ל ),דנוגהו ןו*5ה ^*©^ןי
 זופז1זע^מזושיכ^ומזיע!לומ !ון#|יאךט
 ן־&׳זי^מ^זי)ועצממ
 יז״יאלזעזג׳ק ןו*3ה יג׳ףע>יו זימ •דנב

 1אנ׳1*ו#!*וזוזיבעןי!נדע׳אוזי1ישימחה
 ■׳^ידסיםע^^דו׳זיןייזיזסרו ימעמ

 וא -ממןין#י#י ׳זולנמל(!©
 סג׳ וידודמ אסג * היעמ ןא סג * זידאמ&ה
 ־׳ויווניעזז $מ '■תדימזז^מ״דידוףיה $
 ^ז100)>;ידמא אוועויו *זייומחדו א שוייו



 םיכומ היכרי םיכ^ה הבישיש
 זו^ועלע*כוו4)תדץען סהכמגכוחחננוחח
 ׳וייחשךדיו (׳כץגךדף ׳םודזוךיד !היניד

 ןו״חפךדדן^ו<ו1צמןידן ׳־׳ןחויסודווךרד
 19901 הפמגר ^ ץ*ו חג *וה פל*עג *ןשהו י* $
 *זמ סודה^^ושחדה ׳׳הפ^צןלחדג*וה
 ׳׳מ^>נןזונ^הג)צומכ^ע)פה^ע*)ע!פ^
 ׳־ם^ן
 ןג!ח^ג1פן 'י0^ץה;>נז^\דז*ש ףדונש ומה דפיעש^ו

 ^ ןמפ.מ1^ממו׳ם^ץש^ו עשסעדוג *י?לןיש>פו
 יגח ונפ *ןעל1*אכן;1 םלןיש#!רמ*(עוה(ן1ל

 ויחך^ההז^ג׳ימנוחברוח

 >יץדש*והו י םודזוקיגשה
 םש *דןיג ז4ש ^ה^ע זרועו ־בש סןיומכ
 ^לזי^דומשב *ןכד חכןי דפןומנ ולנופ
 ;^חו המח ההוד יתכרי היזפ ךדעגהי׳ןפוהפ

 \ע *ןע\ !ס^שהן דנכ דטז ד וכש יומש ומכ
 ז^ו*דזיגגדטז דו׳משומכ רד/פז^מ

 "הטה והנ יוונ״ה^יעהובי הנו3*והץ׳צמה
 ומכ היופ*ה ד^ע *וע\!ם^יןישמן הכה
 גמה^לשה ׳^ןלש>0\׳זווולדבד

 *וערןגשתוח
 '־ '*'1 ׳/ י *" ׳,׳ ^יכתהומכרכעש^וציז^חו עכבכברה
 זזי״עהןמ(!טו1רה ••סלןלטמוןמוו!3ץזהן!
 ימנימהםיןיהומפ רבעמל אגי ׳דנ׳ויוהן
 אסד !רעמ ם*ןי>נ ו>נכ\ע ופר במלע הובד י?
 !ויה* ?י ךואמע סךימכזז שוןומביוונ׳הלע
 ;4111 ומיה ולעה ומזוה ופקתוה יומ דע^וחור

 '1 ~ " ד־//

 ו1נדגעמלהוניןמחהוהוה״חמהןמעמה
 יווה׳הלע הוניהעלבוגר ז^גהנוימ הנה
 פיען יבעו דותלע הסיהקממךטהסימומנ
 רמו1הל01^יהתמךלתתהךלזוהוז)מכלעופ
 גוי1ןיו*1)1^ווחי" רשפהג 'ולסייימטמל
 ן1עגימעפ'י\לומקדחה,ד!למבילעהזה1ול

 זעמיי^משז;ומפ חמ9 הל ׳והיכילכההליוההןו
 *וונת^ועל וגפה יוהונגעה ונפה והמ ןבו 1הגדה
 רלמ אה ע היעה •ןויד הממ הל היפהו ןכו
 זימפל דאו בהזהו ךמהלןיממו ןנזיהדופה
 4וקממ*ןיו1ןיובך $ זימודהץעזףיונ׳-יביייזייע
 הזיוגיוייי סכ־לה ה5יג יז׳סויה ט ומכ הלומ
 מו^ווט ןירה מווימגאגיו }יווורעוע הוה ט
 וניזי ויעמ קו טממ יוהד העומהלפו ההוה
 יווגיניורו ־11}׳ סזןזמהוהטונחזווהד דזימ
 ?ויגמבידכך ןווגכ הדימ ומפ ץומ וכוזמ©

 3נז



 ^1מ^^ו\ון3יכןה^זןזןמכמ)ק
 ג>נץכומכ חה98יוימג^וען ^דוסיממ
 רמז ןגו ןי ותה דוה ווט !ט בלגרזיו ומכגג
 נ1קיגייוע1>1ו ותונע י1הווןווג$כ:וה *ןיל ?
 הזא דובעת^פגוומ׳מיתאהתיומס^ה
 *יקי ימה!בף>ווטד1>נ*4חו}הו״טשי
 ןידחסון>אב1<וגיןנ1ן1ןעטוג1יז)מ.יי*י^נכ

 ווומ
 וירמן ו

 וחומו
 1י!^**4 י

 ן^יז ט־גכזס&יןגו זומ\ומ הוןינ0 דרחה

 ןיי
 הדמדודעועשלריעזיד׳גז

 ?מןי הנוזןגנדמ ׳בוזוזדמ&יתאתויב׳א ןכ
 'למש יגווימגזיתמ הוב׳ד >11 ךדע#׳ וזיתהו

 1ןקיןודי
 ו״עו

 ?מדגיו 1%$ל1ב?1י עה\זיניהואהעמכ
 >יו שזוהפ מי1]יזוכ ומכגעהחזיהוה עגמ ןיח
 ומכ עזזזיזי נ#מ ןייש םוקמ א/ב׳יז וכ ווד
 וממטו ןר* ומכ^דעוייוהד ־גווסהףגהזך.
 זיחיומע (זיעגמיחולוד״זי ענ" וחתמנ
 גגבזיהי הרעת1" בבד וימ דיגי מ1ןימבזי1עו

 דוזמ^וגמיתיבד^דז ו^דבי^דנהיכיי'
 >ודו יומו ןו^י רוג■ חמת^זיחמת^ממ
 וגיזווןו^תויוגוזורויטקחםוןיכנהובין

 סוי״ג^תיענ ולס םוקמ הוניןננויו צו#>
♦*"11 

 ',׳ */

 מ6וק0םל1תו1 דגד^וי!זונןןןי׳וזהייהועג
 זחו ^ודו וכוזיזפז^מ1׳יהעע4זט1ו!סס
 םיז^ני&ונןהו;ז^ת ריעזי^כב וז ךדד^ע

 ׳ןוכ^דוחת3$ זיז\נ! םרקעה״מ וניז1/!׳!
 ספלאה זעעאזזמ1כןת^!נהושהוההז
 ל/גו״^וין קג\7מ ןשח?/ג!זו וי״*ו 1$ ן

 ,)גיייי^ו^ז ׳7ייוי
 ^יזר־יז ו עיו^ת> רזיכס זרתעז ׳ויוטהגועד׳
 ץיושזו;ועדי דעש־ ׳,וומיזימת
 יח^דתנ הוועה ''^ושתכשי״זי ןיז ידיגהו וטה
 !יויי׳חמ עמישידגיזוזיו חנדחהגלוןילחמעו״יי'

 וע5^ %ה סע סעואו וחצעמו^יגוןונשמ
 תגעומוזהזמוזיעזטיולהש תיוועה ■*ףש׳ וימ
 "־רמזןכזןירזזהזיוהוזויהןימברויהסע

 ,וילוההוויש וינמיסמ! ׳%ו׳וע^י
 םענעמנהיימשולשנו סעלשלהלאהגיח
 >11 היג^ל םעתזד&גמהי^מהוילויכ
 עוש ץה הנזיושבהנוק־לו1)!ומוה<וומןפז
 גיישאיגואכגודחזווונעיגסועמשנתועיה
 הובוונהןז8ועיהוגי'ש^הלמה>טהוייכ



 יגעךשמנהגווהושויז דה5היש1אביכיב
 ךשמנ וגה ז^ש׳זיז יגדמהש !>5כ ועגלשכוייזו
 1?״מ*^בוגקע׳ן ןמכ וד^$עי#*!ז!ש

 ויל40 זיווזוג ןל״נ *מ ןיינמ ומע *יי סזין
 (8׳י6(*ןולק לוועלו ^*היהזןפזיודמןןן
 זדץיחד;ןכו ׳׳זייההמכ ךיימכ וימ ןיבמ ומע
 ויוק הגמ ומע שיסהזךיי&והנהושה ה!"
 ;זיןיותירויל ?יכ ןידו ויץוזח ׳כ ןאכ ^!׳ זלוחנ
 י3ןי ץיתגץינ" ךכזלו קו^לק ן^בגמח ן4יתו ןמן
 *1<ו\ןי פלזחג1ינ״1י)8ויס1וע'ל ו״ךןובןנן
 *6!ע]> ומש יהי 1אכ סלשסלוחגהג" העגשי
 ^ךי וןמן*לןגמו% ׳טלועל ־ווןיגהמ זיס

 אזזוהז ׳מלשידע׳כפנענמעראהו
 ^ויהויי!יד1׳)וווו!וי!9ד)מכהזווו!0עזוזוןידרו

 '1*1׳

 עג יזיא זט זייהי יעזגמ עשה1 חנ זושאדה חיה*
 !־4יש!!ךומכ חגזיומןייחי הלס^מ&ו ומלועל
 ־דיזיגי?ך\דשצ^ומפ דסי• 1מ ול "*׳ילנע גע
 אגש !ר ומכיס 1יימןד־יויוזיזיזגוד

 *ידשעןויעמעיזההשונדזייבדבכ יןנץן
 ׳>וןו1ממ השלש]זי1ז*בןיןולמ(!יו םיוושו

 *11' ׳המי
 ׳וי{ 1

 ^ע1ו!יעי^1נ1סו3!עש^חן0גן^)לךוממ
 חהגיזיישבו^וימ&ויוואבןיזוו׳וי^יןיביווןוזי

 וזיח^ ואפ ויי ךוממו ןלמגזייקג1ני)יוול^ג
 לכ/ן יילי^־

 גהוז<א1חז4 ןומט ומיו ויוש ועוזרת היהישנווה

 ויגנל^ווט^/ץחןלאנזיווווךואמיגמזיוי
 דייעג ויומת טע שי אהו '<ן19ח ןיוזיבווה זיג"



 י טנזיטנמ8ץעבץ5מ<ץ\ מטמן**׳ש ךכעלזימי# הו/ייז ןו׳עי1׳ זיויעזו 1^ט4יהטבין גןיצנןז
 ילע ןידחנז*ן׳יזו'עג1אעטיסזי1י׳י)ן1ןלדחב
 מיימז<• סחיו ׳וטזור^נזיעיי־ץביכומכ
 זמ1 !$מפ ץוץנ זיעג ומע יעי" *ושז\ןל1ימ
 מן?וייטןוופעו• ףנלחמידייאגוהחק^
 ומכעיץ^זמ^מזימיויידגנ^ימ
 1דייזויע 8ץ מיזיגומלמדכונממזיגזונויג
 הזמיגדכימכ זיטט^י סי •טמו עדיימ ^ןזית םזיב
 *גיפמ!ץ<רןי^ד גורב ןפו יעדוימ\דנע• דבע
 'יכ^6!צדן2ךנ'נ1יעיי'>נ^דכונ^ךדץ
 דזיוהויומהז^ג^רקחכונמזיוהועדפז׳*׳
 ^!יוופןץ^יואווז^עחלעודנז!*׳
 כזועייחזודץ*ע יש^ישה^יתזו ׳סיקלהדי
 זיגיאמ זהי(זי4ע דץזי יריזחת יד*ע זומע ןןת1
 דוכדזזי שץיוגז־ה םזי ד84ע הגומעה ^!דעע
 ן*ועה ז־־ימ ייי^ןעריוויו^ןמכץאו
 ומכ זוחנופיו ^וווז^יק ןלמס^זיעיזעי"
 ך^לרזכז^וטךמעוויעוךישבי!*

 וינמוי דמל• סולו^שטג^נ׳וי^ו־ו!
 דבפיכעד*!

 ^ווז
 ;וי,יווך!יע 4 יי&גע!# ז^־&או זי״׳גזייו
 חמנ ןהעוזעיריזי׳ ז4ה^י רמזייסזלו ■ץדגמ
 ץחי הממי יג זעט1> קזיי ןנייי 4 ייימי ץ1כ)י

 זי^1עי1יח
 זיז זינג&מ

 ^שיחממ *ושה לסע שי זמחומ׳זוחהס* המ?/#
 ןיטג^פיענ^יזע^מפלעזעטבןזל׳יזושכ

 איוועהץיגעב **מ1דמ*מוין׳־ו%
 דיוהיו" ו8פחיו<44 ץיוועה ץלע שישגוו<5ז
 וגךי^דנוית^ךיואמיזגעטהמ׳םעופזמזטז
 י^זסןוזי^וטעי^ימזזטהייועהו

 יי|/}#*ו*.י זיזיזח ךו6׳47<ו תמ חצ/ר

 יד^שוו״-ידגגמ^ווניוין החנשזיעהייוןמ
 ו4ן!ן5מ^^וי1ץגגנ^מאז^*וע1כ

 44 זיאוה ?ע *ע" היהיש ויעעזי יזי ךל יגל

 ,^היג׳א"
 זמי^ימלדמ^זיי" עדז ׳*טיממעה
 4י 44 ז)ןן !ודיי זולעומ *מגגיימיזלגגיי/♦
 מ1יי רמז<י ז0ז<1 ;סח^ונגסזיבגג^כ? ןאכ יעי

 ^4י)אא^^ן^(יוומ*עש1יג.ו?4מדיי
 *׳יה \\נ^וןן1ן ;יעה 8ווק סלעג^זי 81׳

 ומכללק
 גיגס^ז ח וואכ יונ

 *,/ומיו
 ךומ? ז^י4ך4 יץמוגדיו ץעמ יייה *!*׳ה!
 ןלמסעיבזומידגזו זיוועדו*^ .עד\ "עיו^ל
 ?5,יימימ$04זיח/ו ו^נ״וטוייזי^מגח^ג^ב



 ז!ןוץדז*פגןכז 4?ל ךלצזטךפ^ז ןני>פ^ .
 ^ןויהיוזהךד%?4^ן^ן1ן^דלהנהח( .
 # המזגמעףיל סל ןנן־^ד^ ןומקןחנ

 " ןגללגל דבכן׳׳דנ^זט^1הסמלן^)^
 '^ד!ז1ב^סגלשן1)ך>0ןןי4דגהלוועהש
 7^ דמ םד^רמ^י ס^ז׳^יצןמכ ל׳תי ^

 ילג*צ דגלוש^1ד1 המיל וכשמ *שעג הומש
 *ז • * *7*

 י8׳^^מ4מה ו\1לדמנמ תנמו*׳

 <<111 ירבד •ע!!*# דאז ומנ סנ ס1וע1 דזבעוה

 יחי ירוזאו חייחךו
 \מפןי ך1 ר331?1

 ץר!5מ1)ע^שעד!^ךץ זערפנפ^ ^פז^דבד^ר הגש\
 ;יזיזיזטרף \*עמעג?ל ךוסקה ליש היהי ןצ
 לבעיצעו1כ1ל עש\כ^ ף$$@רומנ ודמש



 וןמ8לאגוזינ׳8יז4ן^3לו^לגייזלועלוזןת9י
 וטגי *ג ןגו♦ ין1ןלח םךי^יזדהיוה*^י זנגו^ !ג^ה
 ןימי המומ ממגיסז ינ4ו1וגז<ענהעע%

 *ךיוקעה*ה9חמץ!ח המדי םידואל זומזקז ייעע
 םמלמיעכיכ*4חששןמבזסךמכהז\}>
 זחואטוהע ומתימגוממואמסתמעזמפומס
 ןמז ם יחמגנ המג םיזיחפג ז4 םזוו ז0ודע1
 *ןי• ־גגדככ• ןתות חנוז יגתחש<םו^ דמ

 1,^"דחמאו׳נ^^י!׳^דתשיע^וןיי
 4וג8כ1יוןן1 יע&טמסזיד^מזי^ע^^ש ןגו
 ינ״8*עיגועו ומכ ןילולע (וז&ויניילילממהומ

 ח \*'*1

 גיוועגדמו

 כ&לעממעיגץל ד)2>ן ׳^31 ומע
 ןיויו ן8וןי ןגוה קומןי עען!ג זויהידמי מ״זימ
 מכד:ןו ולמ ןמוח רעה הושה חה9• ןייע וה
 ןוזיאו *היוו #ד1ינסצ*ד!ו ס1<כו5!יח)דןי
 !ארןיועהושייכש ונאדןיזישמדץנמעל

 זיזיעה ומזי היהי ךייייו מכו ■ץעעוויי
 ז־ימ זיושהםוק}1^ח^ז4>מ ההוזי ויטן
 וזמ^ ומניגר ול ךלמו ההמזיוה •ןכלו מ4הת
 זיעמיה] הזומו ;היו סירמאהיעאז!וגגו

 ונראיב רכס ,,!^׳׳יע־^ו
 ץיתודן0ג,ןיד יו1^וולעישן1עהדזיגתב

 וטמן1*גיכקז ימו <ןכממל?הומ המעמ
 מץ!ג זיל סו^כזס״ע הההמ מגומג הממיי
 זדטנ דאיוזדיזדיש זהשזי עמהייהלדי^היומ
 היןמימייכ •סעמ^נההע ךיד ו^נ:ןנן
 ןה*הוזיטוךזי9^וךחחרגדגךחיהזיזע

 זויזימ^אזיימש הלאלע יוולמ וזזייה מו
 םלוש מן!)אכהואוןיאהנחנ זינ׳ואןי וזזו
 ןי^מזיל היגימוליה ן׳יןי1ןיע3ז>הב^דזי1
 ךי^גו?המ$9ה;ידנמהימ ממךין.זיאי

 ;ומוןוממהףיומגו י '4ח1\ץ1ר)^סכ3£>*ע\



 ימוףץיקייי ז#זיפמויווזמזיישכהדינ

 ז^'יע^^^%ווהיזיי#<ון*^13
 • ׳ז ׳, <ן ׳ ןמו^ס^ץילהממעגופימממפזיוטב

 שקופצת^וווהדייסזיו׳ימחו רודגו ןטןי

 םיעשר ותיזיד ןכבו פ,רחםכ1ו4ס;זש.עו

 *וז

 סאו ^;י^ידדקממגהוהחמיווי
 מהועת#כימון^נ1וזייו^ו^חנפה<ה

 "חמפוזונשב
 1יזילי1ז+ד היה^ודו סמישגז!

 ך1 אמ ןחגדתיויליגשכ שטנזי^יוו
 יוהיזו וו^ךימםחיהסזף יסלט&^חוגיט^ז*׳
 וימ וניה ו׳^פ חנ רוידו ןידזיגווההיזיי ימרוי
 ז!יווייןגודמוחדי1ידזיח;$יו זיוה המומ וידו

 אמי/נחז .י¥יי115*4

 *יו םי
 מוזימיןמדויתהי&פויקו !וזקניו ושגי
 סמיכ הז^חוי וכגזייזומפכמ ידינ&זח

 זיומקושיוו^הווהיהפהו ■חזחנוגשזז
 ויה *־(1מ הזחב םדנ ויהו זןמבתיהל ךומק

 יהךזאיחדמווומךחןבו1זוזיךונ
 גוז? םילודג וכמו םתדמטמו^ינג 114?
 1וניע יוי הדע וח ־]ומה הע וגנוווויע ן;דזיב
 ועג8וך1כעתובכזיךרצ\רהיהסה51ןוכמ
 םוו וד?!ךלגקסגהישי הכום״זיכייפיית
 םומשו 4ק/4ם{יודדויג ם&וה יסיי^י* *יייי
 י .... .י זזיכמכסהיזות
 חיז?מומזועולזוהב[םדגןיעעדזמכ

 •גסחז נז$1 תיבא זהיגו^זונ׳ד\נ ונומ!,
 ^עכ1זיזביז4 "דיהו £!*ןדש קה! 2חן

 ומו ׳<וןמ0ם זלידלווגגזייייוידןי המע
 זמ ומיו יוכממניווי^זייומ^גהו
 ןתנ י*ד^ רמש רמזי ומכ סוכדוי׳גוועיוויה
 ויוולו ז^עממזיבכומהזיקיעחזה הדקי.
 זימהז^יכישדענייובודנויוווונדמזיש
 זי]ה סדמזניה^היויחקו׳לכשהזבהזו

 ונר&יצרכה ינמו4>
 ^כיד׳זיפעפווש
 רמהמפהג^והלו

 !יי
 !לולו םי



 ן6^מדנזעדונמל1^בדפד>לנ
 ^המויוצז ז*4איו4ו ידי!4ירגעע$
 (ייודי#׳ סי^עענזי^שעזיצעעורזינןץיזייד
 ץוויזזיו״לוז ריפחיצו וזבןי50ז 14^מייג*6
 ץווייגזה ׳מעעגעיי ז£8חז>1א0י ז4ן חדוןלה
 ךצזייכו *עעבה^וחיז *עעעה וליחתי
 קוףהב^גןויכ ונוי *מ 'ונייח ג־#ובר

 ודיב
 ונלמגי

 רעעולעעסהמימעונה ףעוע ־
 #1ל# #עונןיסלמפי>לי)ק)ל^י1זיגמ סיגלוזח
 עגמזיו *עוגנ עמסימלעגי^סיזחחמת
 י־ר&^דןלנ ;ועחדה ימניתזו^יני&ב
 ירטחףוו$בורזוחוהונגמרזמ הבעזייש
 סענבהפח *ילעג עעג הי^חדןיג וגעה
 ימ3עזי'העי־הבסיולעטגויודוג!העג יוחהו
 רחמ ?דמגועבניימטבזיחדנג^זךג
 ויחקעכהה !עדח&רגזחמהדןיסדויחב
 !גמגו היממהעלבו ןחבנעידוזיוזוןל״זוג
 ןיעגלגלףןיזזידןע ,*!ולחזי1הונוענ סימענ
 ,דחץמ ףח#י*עול\5מימו ליןויועו הלילה
 ןייהו דיהגתויזידק ׳יעמה ףוןזעגגיחב
 דיתעילמ ^לפט^ונזיח״י דיזלסעוג^על
 זיחן־ג ־גמעה ׳יההיודמ1המעהןועמל>ל
 דוד^מ^מ היגוסייו ,דומחחןיגגג^דז

 חממין9 גמלעה •דחכורועע״יחגגיל
 זוןי\ןלח^מו דפו*י זידוז יזי^זש (יח^ג ימו

 ג׳כחמךונ יעימתה !זוץגילןז^ןזוהג
 ן1וןו1ז58ג>0יןכחחזודון!נ חוחז היגנמיןיגגנו

 מגעזך9 ירי שיגור י הדעדנונוזעבהזימיו
 ןיוממו ךמזעובץ הךיגלה^ממופ
 ועעדתח •דיחיפ&גגזיב׳ותזוודדוגדגפזימ

 דדנהוהמצהחוהמדיח(4י#וחהזמ1נההוו
 ויוזי רישיע#׳ וזיחמ1(יןלךומגוזיחי^
 רגכ חרומ^וויכחמ^ע וברעמ ן$מ
 ^זמז• למנ ילנמיס ׳יו^זףייזיזעח1לר
 ;ע־רבדעעמעעמימעונהק !1יא * גמת
 ינ&רויחלס רגהמ ׳ייצזימלמדממו המכחו

 01 *עס

 וע1ןיכנויעמר סהו ןיעעהךזונ #ה1
 טושייהיחנ׳ז ינעע דר*" יהגע^דו יעלו
 ווט סהלע׳ההיזנרעי^כל 1ב!נו 'וגויגזי ^זוצ!
 ,*;וורהסיעעמליעודעמזיגומעו *
 דטדזלל ומוי י&עז&ועלז^מ ןועמיה
 זי״הו זןוד ימ&שת י *זמידדו״זזפגירמש
 !עיגמה יי ז^וע זממוגודיייי*## הלעלע
 וידויעעלחה <היוגההזונונףימגהי.ולונ

 !וגעיוגדמומד9וע יעטה !זליויפ^זע
 עסעה 1*1 '11 !יע !עבפה

 הז !היוגילסימעינה יןהויו



 |#ו סוסממרדשעחז ץמזזזןמ 0!ט*וחא\כן םדמדועמהו םימעטזי ת'מי" ^!י
 ןיןד^ייייננ׳!ך׳ןהיפיי"!ז^מרפיע
 $1*ן ׳גי&י1!"!זםי^ן זיי^נו בכושו
 זיזו שישהםימעטהמ&ט15טידחוףיאט
 ו^,^י^־י'<יח'מ%ניימ^ש תות

 , נ1'1י פ^ו 8דמ השלטינ !דחתיוןמהלנלט
 ודרש ןץנו פ^לבדואש!סנ0גרו6וןל\נה • ינירתת5ימעט#$שיפ 'סדמית^שיצו
 ורגשג׳דו>מו ףלחמנועדמה דשחע סעורחמזו #11,וחוןןון 8דש $ומטזלו מממן עוק
 יסוהחוג׳זי^ואש^ש^עונהוילןיחעחז 1רוןיתתס דויכןיטזיוה ׳ןמדמ׳^ה^ן
 8דד%לכת[׳£ויהיש ידנזךא#פןחןחו ישגשה 1עמזכזיזעו^עפחעומ ידזעי
 0ימעטתש עד !נדוןיתפתב1נ׳ווף גוט^ז^^זיןמזייכו .זילגיגיי
 "0עיעעת^ש^זוג״מךעתסתשדשת יסיגמ דדח ^זודתועכיד •תן!!ןח
 זכמ^חייסעווטאתןיסע-עגת'* ודמעיו דינ^זיוויוגעזי^תיש^תוי ■ת?!נזםו
 לדמ י1טת ידפ יגל .ן!ןעו£הוחד תנידע ר^מתתזהיטטת דיוג^^מחמ
 $ דפ תלצלג סע1י ז5נ *ימ ד.דתת הבעי • ז״יןיג זיזופס'ץיות רעיגב*׳?!׳׳דיחר*מ9וג1זי1וד
 (צןימוה7ו1יח^ולוגן^ועווויו^ישמ עלזיסןיו^^תימשה ׳דמי׳י־תלהימסו

 !ווז#י *ס יי ועיןיי 14 ו¥ ימד זיט ףומ¥ו
 *סיןיעטמםימעטדנולש׳פףמתגרשע
 ן׳^גזי&חזזין^הדכזלמוםףן*אןומ

 רוזחנ רעש ,םיקעכדבדוון
 דזיז4ש םעיוטמלן סימעטת הובייח רוזמו

 <ען%ומט1נותבומ 1 םירעש םירשעו
 'םח סנמחתת וינוע חבתיניווומ סעידשמתו
 הלמב ^וטאז ^טל (עדוי ץח *ועוטוהה
 ^םגמוגיואמל רלמג ■דיימע^ו גיויטמנה
 חדוגומסתד'
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 זו־וזדרגיחע 4מכ\כ ךכ ^ךאליבייעהל
 $יו וכעמ זי^יזחהילגוחאמפ ז?ל ץשוע דמ^
 וען^מג8נדד^הזלעזזכילימ\ק1זוי
 רוזגיש דע שץלחיוס^זומא! סד*וי\4ז
 ^וזש ע־ן סעע 0 ן^ן^^זוא ומ*?י

 ׳'ה#מחסנמהו^ןכןז*^ס8ו^ףןזף
 ידז 1־141 ראעגוןוגיג&עיתויסגוזיד^
 םעיזע וזיניתח ךדדבהשי ווש זזר ןזל הז וושי
 ןמ־ץממוגגשזזיןנ^סעדדוילמ^
 ^זווסדועה^מעגזותיזו^ףכוךנ^
 י^גדע1י?|וי1הד1תד^פ*׳^וכמזוווע

 םיןגעט!ון 1טעבמלכליזהול
 ךרד קמ יפיןיולח זימזלשל םף&זינ םידשר
 ממה״חעוךיסוימייסהןידקמ^זיגוג
 'די^אלז^וד&עמלז^ )גייושכמלוך זי\ליחש
 רסל^יזפ זיז י*!ש זכייה הגג זסזגךוי
 לקז סהו הנעש וזהזימהמנזווךדדו ׳ה4גן
 נטך1דו ךיולה־ייע״דע

 ׳הזיומיףךלעויםה1ז# .
 זעונל׳נ .ןמזוי ץ יפל 'קינטםמימינלשיקז
 \וז<יזו רלמילע״חרמומלכ י?י ׳היוזבה ה1גמךע
 ועגיי ׳זי ךכ יכל דעה^דוגשנ זריגיימנייזלי
 רעןזיטלועלווזולדואפזיוןו^ד^זודויש

 ן•*

 .עדו *דזוכעויעומפזזייי
 ןילו ימיה זיויז י^מדחיזילסלשלדשהיה•
 ^זמחח !ועמנ ח׳הט׳^ו׳ציג
 זי1 י1 רש זרי וולגגאל זיזה" ןיימו,הישא הוי

 יי^ םדפמ ׳םירמעו דחויגזליי(• ז■^ 4ט
 ■ ןלש 8לן ;גחז זימימזיו ומפד&כמאיוימ
 *ירשי םע הנמנזיל ךכ על זך%ג8יד1וי
 יתי&ה ו^יגלשלמשמ־ו£ית היה• ויל ןכו

\¥#!1 

 לע^?וגו^רש>יוי'תלוי)נעלען<לש(11מ9ןיר4ו
 ^;זחוניעשולש׳ לדויהו ׳סעודז״גי
 היווומירנמויט ילעאלז&יףימיממ ירי

 'רמיייזומכ ןמנוזמ עש דזו• הלאהענ׳^נהג ןיזזה?
 ומאל# היחיו ךטה^יש^דזניכ היהיסימעפו
 ^ושיגתש^מ&^ח ךזעי דפייע ימוגיפ זעדפמהו
 ןיזוההוילעהזויש/ייילמיןענידה^יימי

 ז8עון^זדיבזי\הלי ז^י מז1 ה^.ומכ
 מ4נןון ^ויו^הלוךויטךל^םוון
 טעש זיייסי^מו ןפלואכ זטשפ היהי ונו%ט

 'אס יע ןגעוי שחובייעאנ הייסעפ ימשו \ *-־י
 לדית8י%ןנו1ירץן ומכ •הככ ידירונין ירזרוןיה ^גילהושימןי? י״זיךי י*"

 והשימהו 141 ומכ זלשלמעיעץהי הפימש
 ^שליויו ^ודןלג׳יזומכדיויהיהיןלמץוזיה
 ימנוקמו זעווזע זטנ*טיעיי*0פ היישלהאשי

 וישהונילעאלהייסעפימשו
 ו ו■ ויח םימעננ1חרקיו ומכ ־033 זעו־ר!



 ו&וגעלחדןק לגינ^
 רשע וימומ וידיו .י|״ומיו וימ זימ לתוימ
 ז^ייהש ו&לו ׳זידפספירשנדדחל&נוימיוימ
 זפנהיהיסנצעודונ׳וומשלמושיפיפעעוש

 סיו׳יזומ לדוי םעפו *ןיהיש זך91 ו&ימיו
 ^מןנ1 יהרפותןיו<רןיג^חגדז3זיךן9ו

 נ!!ףןו אךיגז "1יע וזמדץגמע ויזלפיאעפ
 ^ג^זויו^קנומדןיגוממהיווופישפו
 ?;ןעי6מכסעירמ>מ^ויוז1ו" רכומלו

 ונוע ןיון!נ >לדי;יזיוי,ונירומ למענו $ ומע
 ׳'לגונמר9י״לון?נוטוו8רפוע:וידןונזנמוי9
 ומדותומשדנזגוומרשפעט י&שידועו
 מיקעיןועןיולוללוגזדויולחרמי^מז^

 ךכ1? "לועל ויקול ףעי לילש עלניעמנ $
 אין*יגנ ;,!דהחבזנמצ

 ז*ורךכ שוידימפמוקנ ימש״^פי״דועמזיו
 ^1״ ינע דח לייט ןימי רש\^וי1גר^ 16
 1ה״ושל ^,עלא^י^שגעיי^ילילילימ
 ^יוומומ^ושונשויפד^ש שעי־וממויו
 ^שלגו ןפליןשן,זץמ4דפימלפטמ
 1זיןוטנז זיןודול^הילזזיולני^ו^תג
 כי-ויעהו יומישאל פ־אעטל זיי ^
 ^בח׳יפיופססירשעודזיזובסימנ^זי
 ■עדומ וינימנוש ריחללזיזט^^רועלףיו

8* 
 גומ ומו1פך1שו^ךיד׳ ופ לבזומ4הו
 מ^לעמנחיףנ י^ל תבויוומפ טעמ

 ^ימנזיורוןטחו%וקו •ליעמבוץיחודפיי•
 לדשמהו ד&ללזניחזינדווושדגהיזייע
 ומכ דומיזסגיוזיה !זוזי זייג׳ויש זו?פרל> ו^
 1׳מלגיומועלוההז יגנווז£1*ו^וו^!ון
 עיעעו&נלגיעו י8מומורמ1מןירומ

 ו?ו^)ופכדל6
 מייעטומיין4חא!)ו1זזטךפוחזיויפחושמג

 ^^עימלמגיול^כעד '■םעדעמוון
 $ וטישו+ו זזענףימ !ייהו זיגיתנילזומוידיש

 זנועחרהלגעיהפעטזייתסח אדזיעוזמוויימ
 טניעל שמ לדנמענימ יצג ויהי םיושלןפ
 (!ידןוח ליחי !4ן ןיןיקיפ 5יועל פימעטל׳ילנש
 ^!ונושלו לגדיסעטהיהפלו יס^יועלופד
 'יזפעןן3^ -םח^ניפ ל^יזיו וינכ םיתדשמזי
 אמץהי^דןץדגדןהיוזו^יחךו^יח
 ^גלגוא ןמןיוח^ןופדג^
 וזיונמ ןיייעגו ץחייג^!ל\ץזחז
 ןפוייפליללזו י/\ואובג*^וו1ווא

 *וויזסממ לעעוללילמעבש לב שי ןוווגיל
 ודיי ןנדדלג לכימכ *^חולןיגל^ט פיה
 ^נול זילזלן^עיין4ג לימריגדתו 'ןבלכ
 ר!נך1*<ח!ו^11/\'3^ י.מ*^ז *^♦***ו



 עיזטגחז5מדימעףןכן^תתז0?ע§
 ועזיכרועושציהרץו4ועז#ינח5עי>*וו
 '*יז־דין ם;!זזיו5 ליז ד*4ע ורג• ו8 ?דוו^ית
 ׳(ז&יוישדזידוןיהףולח י^זפ^ייי זיימ*
 !)וג^ןזודזי^מןיגהיהיענ ןייספ ,
 ^^;יזיז^״מיגזמוועי"
 ;סודו םל?ג>9ע\ע יז׳^ןיוי ו^נוש,עומ3ש;ר
 יהחהויול חיווד <דעת*ייז4 יהלגעלו^זוהז1
 גץ^זודוימעאומעזובינזועזפןמהריע
 ר\ העש רבדי יגעט ^,גו רע ערי ז&י טעט
 ^עסעטזי^חדנךכי^ו^גיזיזי״ןימ
 ,דמו ',צזמעו ס|זודיעזיו 'יט שמבזימוי

 **׳. ו /־•■
 דישענזרמו ומזמזימ זיט יעט הץיזיש
 וגדמזישהזו ׳^1דזצטגד?דימויד5וימ
 ז״^רדשז רעשיו יעט ^,גהיה ז4 טיט
 4>מ עוזי היריש רמו שגי רירי ־'^יג^ימ
 וממבצחהדיי^זי ע^יז זמי ס^ז זיוהיז ^

 ל&יו וו^דבש הדו^ זי^מו״ו יעמ&ומג
 ימיישרמ ןיפמ ^חומ|רשרורןר5וי
 ךמיניחמזמפחג וגיזיו^ושלגזליץ הדןיגמ״י
 15יוןחהעו9)3ייוןמ^וי!םיש^וודמוןימ
 ^)וון' וימי הימו ןדניןמ רנ^ווו ז4ה1!ג
 ;פ\יוביויןנו יגיגהו ווקמ^י 1י|ו}עןומזו
 ר^חויימגיו^יויג#
 'דוי העמל

 ;וט^ווויבש ׳יממיר^ץעעיעירמו
 וז•* *ו¥1 יא •י*י**י !ערכזערע !׳, !חיבומ^ע

 שמג המירוש ן1שוייזו ;"ויהלע היהו ופו יג
 ו^ומי1וווי13גיןויו ווט וה;וזלךממתן^
 רדככזיו שמיפיצפ ן4הע^?? ייייו ידמג
 ;"ה הדוי פ!ין ;סחו •ןודעומש דשזי רעיצ?
 ו^וימפווגרנמכהמיי^גזוועריהעירוי
 יץ^־וימווי^הג&^זה ר4ע£הטי
 ונימזיש הזש עדו ^ויו^עגזיי;] '

 ^ןןזחי9וגדןומנליוזולןיי



 *־רז"♦ וכמסוי׳וזיזי ׳וגן״עליה^י ירכוזמ
 ול •ןילנ^יזיטנעזי •??.זייטעיוומהזי״־יץה

 מ #!זימע״ז^מ^ ועז גדזייה דה ועיזי'*,
 םכדועב <% די זייהו ודיה ומיייעג
 "!זויוונוו יה# הניינע זייה ^ינ (יזיוד ץ ,׳?י
 ^■!^גטב^יג^ו^מוניקויני
 ומהין^זע)1ן1>נזט^וז^^^ןף^ען
 ^רזיסוןי^צזגץיתך^^יימזזיועזוו
 ס ךומעזבימ !ויזזיייויזי זל1>ניטדט,עיןגו
 44וו**עמ הר^יייסני^ו^טמ
 עדהוגי היינוע ווכידהזיהט עלונזזי&י
 ^יילהמיהלפןפן !טגדלןיצוףנוויל
 יועיגהמונדזי ומזיי 5וין:זיזותו !יגגמלבוןיינ
 הדיאיז^• 7וועלות*8זעךי ןמויזלנ
 ^ןטנז־^^ג״ףצ^ קר•""
 *י^וקיעגלטיט ^׳ץויננןו

 ^עימ 5עעוןיןיזח8ע1!}ומל׳עממיךוד

 יזעו ׳וי: עדי
 זממ זימ^י

 עד ׳׳פי#עפןו(עעל דוזחג ־ דעוע׳

 ^זלעויל^16 תמ^קחל*מע
 ׳4ןייזד^ו.ד;^

 ך י■ ינזע/וח־ סמדמג״וי

 ימין^סן^1^^(ע1ינמה^ווהו
 :ןז׳}טינ להי}ןזלחו הטלעל ^•לחו ינ&בעעטל
 ׳)!^זרנד^ורינןןוהוצעייה ןוטזייזיץלתה
 $}> ו אג וונעיה ^ייוןיהזיולמיוימצעויה
 יע^ז%9י!המיו וינכ הוינרגל כעידו סדעלוי
 ו&יז&גדהיי פיוימכ הנצ^רזיו גנירילעודטזי
 עטה^חה 1ךי^^יזיווחויועאווו^
 ^111 י^די!נז11זויט<ןןןזה ^ו^זיעה
 'יגגךזיגנ ומכ יז$ועה ן *ונעמל דמע ידי
 *דממו*׳ וטע* זץיזהו גיויי^^יןידו
 יחוודו טוונל !היטי^י ל׳1וזנזי הפ וימ םעטל

 לנוכז^מתילטדטזי יעי דהו ■יבלב יטל!/
 '83ףלווה ^דןשיוץז^וגזייעכב^תדל
 ודגיי רסה זיוההזיסז״נותילימצ״ו׳ ונעי

 יוו ומוציו ורהמיו ומנ 8עטל ויהי"
 ז#ז/1יוז ץדי&ימ וה*ןונ^די עגיימ ה*11*ול
 ׳טיגעוללמי יעלטזיו זזילכטז וימ וועגיזיל

 מעו זילמט ע%ימ הטמזולוינמי^וו
 העבטל הט*1 דמנ׳י/^ו/יווו 49'%

 '0ןוייועו ןיטמואטוגודממרחויויוע
 ^דמ%גיי1 ^והירנזטע^וז^

 והלעימ והזטעינוה!מוב1י!לזי !לאיחיו
 ודעטהלועי:8ידזי ■קעז דילןימן וז%אי
 *לקדעינ ןניד קעוגויהיט יעירכמ

 וימי ייל הט>נז1הי)יטן ,׳ולינעןילמימט



 ך1טמעצוי^פוזמךומפהומז(משאל
 ומיו זיזופע^לן זוועוייו זייעייוי יילימעל
 סעיוופליוש1נימוי רכה *■^ימש&ק^

 וקלמ ו&׳כיילמה יפיחץחמ^זיז םירוציל ד^!@*סד\
 רעוי דע לנעדזמדגייובדסזוסוןואוע וזל וז
 ,^^רהישייעעזירז׳הידשזולכ^דדע^
 ונמשש דשגזיש ו^עעדיזיח זונמומונזי יומו
 גישיויי ןילש סעזנהזיזיייזיברז זנלמשמוי
 זמ^וטינזישזומיוע ^זריתייגווטמ וי\
 ־השעל זיזןנע יגל וניוןלהנ סי*עויזו1 'ןהל
 ש*י^ךא?ג^ן1ו!>זידזון4תר ׳סי!ילח
 ץטזסיו8טץי י^זעתמזזזי.,'ד^ונ4!דזוזיגיל>!מס (4.
 סזוו8יעושנזי*עעשהוי1הה ׳סיהושמנשןל
 וזשועיש דמפוי יעצמרו^יתדו ׳,זנפיושמהסלש
 גזיונווט* ועגוי'ש!מחהןלחה ׳׳םעמעמ זועגוה
 *סותדשינס׳רסעאיששה מלזור ,םותועמהעמה

 ודןו1חזו *שוווגיימהזו ,׳*הי״יי**
 ^דממעידא׳נן&זתדיישיסעזיןיולקווויוו

 ־י*׳ ויוווחזיפוממולהיה׳
 וגשי עעלון&זזת ׳מחזץוןיוי;״0וימ^
 ו^חו^^זולו^גלסזיוסימ״זיעגיוי

 ומנפדעמ זילפ זייהתי״ ושגוי הימיגלה
 *רחויגורסואזילזורישרסטייז^יז^ית
 דייזוי עד#ערז ^ורזידג&ח^ימ ד^יי יי8
 <|^(14מגו טלמה ■? ימכ םעמעמ עע ול

 זזי^ח 11י|1
 ^^^יכדחז<^דש>0ןתרש^

 ימהגוונ ומכ םעודאמ עש ולהיהיש ושמי)
 ז^יס ריהמיע רוסטיי-זוי־עוכה גיוון י{ו!$וי
 דואדןייע רנצ׳פזי 1 ^1ד1 .תיטרדגזזמעודשמ

 וזעח1/)י1ו ׳ןגע ואמג ומחנ ומנ וחזיעודשמ
 ל^זישעכו וירומכ םעוושמ עש המדןייש
 י1מהד!השושגהרן;עייה ׳גלחיןידכעל
 ?מוןיושרשגזיז^דזימרןזעיזוינפגודשיי

 יגש ושגויו ^וו זי^זיועימוחזי^ושמ
 לויוע:נ ןנוזחו דינזימ ייל'? ימכ םעודשופ
 י־וע׳^דעת ו^לחה ^חוו^ונויטץוויפוי

 גרנעזזותזויממגל ןודיש דשכזיעצוה ויזה
 יד1)!ההוימדהיי;מטמ ומיץש ושגויו גנודז
 םעמשמ יגש ומוץשושגזיזנמוז ידוועתח
 \מךליש ושגוין^ווו •למהלעו^וילע *ימפ

 ,־ ׳׳<1111 ולןיוי חויז ןנסגומכ םעחשמהש)ש
 ־ ^וץיזזי וופליזהץיזוייה יעביה^לזיה

 צויעי %נזיית מכעוושמ זימוןי׳ ז4ש ישגיי
 ו>גו+1 ומנ ־והזיהי*"* המיץש ושנזיו ;יווו
 םעמשמ עש המוץש ושגייו 'השמלויי?
 יזגזיו^מן^^ה^ינלז״סגוטזוע ומכ
 ;וו*זילי לשויז ומנ םעמשמ !וי^סי הל ודיי"

 ,׳ך*׳ \ >
 *2רז גד1ע םש ן&יל ^מע עגה ןמכ םעלושמ



 ויהיש רזענזי רמתה ננח1עיחב
 ערש* יינרקע
 ומדקש •#׳9ר1^חו ונ׳ממןש^זומכדןוא
 ^יו ה)עהתייוקוו!" ר&זיומפ סיתדשמפש
 וטורהה^עה^ושפםצורשמהטלשרשגהו
 !ונל^זזמסדידעגנזענ־הדמיורו^יי׳•^
 ^דונו^^הלשעםק^דשה^ה^ה
 הע^תהייפדיטז השגרוה ישימזוזויידהה
 דשכאונצודוהרנשןיומכ רוב'? היהתש ושגר

 *רקש
 ןי^ו8!נה!^וו1 י^מא הכונומכ סנרושמ
 '*די&זימציאז הןה^פויבונצאהדחו ומכ

 נשד$יזי9יקןומ8ל;01ה
 ׳הלעי יתילעו !83 השמחושתהו^

 יפ&ה ^ו11לכ^ע\כ זי$ומ הזמזןמש
 לויעמ ידממל ה€ת ומכ 11* היהיש דשכר

 )יוומר&יויף^י
 ^עגחדמ^ן ומכל^ד^ן^ין1ןןון1
 חןי ומצ זונמדא דצעמן^ו11 *$$£*}$)
 דש^ן^חןמדג״מימימ^ע׳ךדי המגודמ

 *1 !יזרמעיז
 לצוףו&אוה יששהן^הה ^ויודל$
 ומכ-משמא^חב!? הייהיישדשפאדץ^ה

 ?י(? ףיזו^מי
 1ןו^ןשומה;וומנ השלשוש5ה^ו1ז,ד148
 ו^ח<*'!ק^קומוומדהדו^ן^חוז^
 ץיחנישליז״׳ננחדשהו^ווו ה&הפולתןי
 לשש ר84מל1כגוד1 ק/ןעעעזהיו ק^הדקלא
 ^,!שהיבנה 'יעלננוא מנ4ה חלשאו ומכ
 לדהישרשגהנמה ׳^חודז^לח^ש!
 ומקש ו19תן^1וץ*שווהגוו8נכתט8 הימ
 שעש ו*9ת!^ןד!\ננו וחגעומכ רחהתושמ

 1יל|> יי
 וי*ח*זןי^1

 ■׳8'יי^ילזונ מןו א&ילוומוילכיא ומכ תמדא
 מלווש^עהישאווומכ זושמחדעאן

 -3ץ יג

 !והךלמ
 1יזלשר9ישהש ונדמא רע דע\4>

 ץמ דפו
 וימ^ז !

0 * 

 זייע^^משודנז^יעגגוג תמי הלמהש
 הלמהש םו1מק1!1וזוומ^אלן

 ^לו^בהשמהנוייס וחלוקת זמנת אלו
 דדילפוכל ויתובא !4ומה קוואאוהשוסוכמ
 8!יופמללנו ^וגילשמב\גרלמדו1וזונכ וג
 רגיט ו^הזיזיזודבזותףוימנ״שדשפאיא

 .ן



 {יזימ
 ןעז׳י

 זזה׳*
 • ון#י

 #עע1ו

 *דמעו

 *ולת
 מ5!וו!

 ׳ו׳

 י^וג

81191' 

 מזיגדממנטחגוו ועטוי ■םדומדפיעזבלעו'**
 !^4טיטפר1כןז*^ורועםד9ע1נתעברזי
 סעודועמהשמח ועיעגדרבו דתי וד סדודעמ
 ךו דיחי יןהטםעווטמזוטט לטיטגותבו
 ^בטנטמעיזיוווטמוילזוועעזוו ■עשן^
 דגף^זי^^וגמןזיזממיו^דטדוש
 '"זך;מד^ז סעימדממוזוק"*גגהקז ׳יווקמ
 1ו&עלדמג״^סעדטאהדיוטו ייוצס

 לעי לקז סמ טידטווללכמ םימעט זוזלטז
 רשזודפעורזמנינוע^מרזיז^עיריצ?
 זןזוי^ז1זזי'הןנס)י^זיזסעזיזווגזומי6׳

 ;*^זנזיקזזו '•ההיזייזלזיזוייהיסאוזוז
 ;'*'ס^סווילזזווןע^י^סדז״רנופזל
 עוי^נעדעויתס^מדומיפיש ^יי^ז^זיו ול
 ומעעתעי יל דועל ועט ולחטמטקסגמיווו
 ועט !ויהי וללמוא ותדטמטקסוזסיימ
 ז&ומיו המ *עידטמ עט ול טידגכעידוו ךיפה
 זרדועחטז*ו ץרצעימזוג !וליחיו וינוע׳ זיל

 ־רוביח ךדד ',י^יבויקווויניו*
 נטוימלפיט ולרמזינטויג לעט ׳,מיתוטאוי
 רזא1זוזמוזפש\עה^י\ומל)יו1מגעו*כ
 נצחולךח^^^יימזיהילךי״י^1" .
 ויס ך׳פויד^יע * ךימקי !ילל־ה עעהגתוע>־די
 עעב הדומ ול ךמקיו^ודוייירזו^יבוזיךיו

 ׳ ךמקיג יגווז ו^ו&יכל ^י0'

 זגווי8זלדד?'1 מ,יו דוזז^^עיווזיכגממי
 וישויךמילטחיכ ןן5מס$י1ודי$טין 1ונכ

 ^לגיט&התוטמח ׳ד3!לג^1ז*ן7זט1־מי
 4 4 4 4 ד7 ׳ 4

 לויגזו
 .,ךוזץ ......
 לסל פי^לןהוע^^^ויזוגלממ
 י|מ$ח5 ^עונ וווקמי זולי*ושזיו וכ^ילו^לג
 לךזיגסעעוזי^דאאה ׳ננחוט^דנ׳ו^
 זחטעענטו וימ דתיימ זיכיזומ ול "ןמקנו
 וטוי וימ ,*לטה הימרגל סעטב מת1 וונט
 היוטנ הל דינהין ג4!יו זונסיטעלזווטיתזב

 י 4 ׳
 נוןימג

 ן88"
 \יקו1םןזיוט;^יגץנעטמךווימ^<יז

 ;וטימ^ ^01 ץפזיתיע 1ן> ן׳יקווןי! וק^'
 ז^ויננכש\4דפיטזלךינקזימייט'9נחה
 הלופכ הדודהמ ולךמזיו נ4ייו הדבי דמכ
 ■ זץ!>מ׳ע5ו>4זק94 ןהו ^זחןייז זימ

 נ1חו ? סיעןווי ומכ וממי יצעמול ךמהיו
 #!ךמהזיללעסמופוט יפטוינודטמוי

 עו?טמויי<!גוד1*הגך5כ ד^יהומכ יסדימועט י^י
 -בעידוץ\0לגע!ו ולדמסי ול •ןוכזילעט •גמטוו
 נויטניזי י^ךו^מויזס1מפו^מוממ׳
 וח ותומכ ^ יל ךמיי ז4 טיימ־יעט יגימעה

 !י$עיקתו1תוטמזו1 מז1עיז*וייולגטווי^קז

 !'•י



 זתמייגפ■ •־סןזחזימה1מש8הטיש
 וז1ג6יש@ע

 ׳חוז14>ךממ*מ8
 זאעמל דע<לבו\וןי תינגיעפתמענו

 ^1ן!לח׳ם
 ׳ ;זירונןזי

 י0ערדוע>גהן םייגעונח לז*ט08#ןןמ#8
 ין4דניל ומכ חיזו^רובתזלזךיש>4ו^

 םיזיזמ 1העמ^אליזימו^חו^כוו^יתזין]
 ס50ויוגו רמזיש ומכ זיגליז^ייזיתממזוש
 לנהפמעונהגוימע^ס וזךדד׳^עו ׳מבדדכ
 ^גממ^נזון **תזייכ׳יצ^פעמיעג׳^
 רברזיג; דעו^ יפשזו־ץ

 ףש יףעגזיעשז 6זשיפז*״׳מו סעזזשמ
 *י^מוזי זי)ממענר^וף4ודו םירודג

 8עמשמרשמוו&ש׳ ^בדחחילחת ,•זזימחת
 ■עעוזיר ^זטה דזעלר ו'יויג ושזי ילימע זנש קז
 ־ושןםיונכשה יןש^ר רוד\הקף ין1^כ
 ויעגזיה^תה !ןל^מ^סעווממהמיןיגחמה



 י״״״מז
 1,־ •;■-■!־■ן•

 רעה
 וממ8 ׳יו^^^ךכיוחמ^^רות׳ןנ\
 הומיחסו םירשעבש "לדגזיזיריעה^כ
 ^1^הנ19קז*?לתחו1^גרמעז1שש
 זנאממז^אעז^הימימימיזיו^נדחריס
 זומרם^ודגרזידזנה\\זשטן תורומס
 ^יזיבגגו דמנב^ח^םריוזינגטיש יגל

 עחטמז ׳■סילחג <דזג ישעג ן^ל ירדמ רתוי
 ^ולנ^דעש ^טלודמזו טמגחזדשי
 ךוונסיעי^ידגדו ץייע דתין ■םצעו ןיגבדתזי ןצב
 זוש^ ;ונטרעשממרנףיזושלתל

 התעש40ו ז#׳>נחדע1 דתסמממוטי)
 רהור חעועט הזוכעל ןננוטי 4©שזימ
 רמיעמטויסלע לנירשצעי'הבמוזטילזהב
 דנו^רש^ ץייד*׳ זיט&יג^חמוז^ש ידכ
 !ו?מזז1יע(יע/עשגיווזטןי^ימועביז<]ש
 ^זי^היזתי^רוולזוו 1;ודומג^טיט
 מגזוז^ץמוןיוומ המוןימלע סימעי 41
 0ו טגחז וילע \לכ זזהיזי ^וד1 ^חלע
 'ף\טכז^מ1שלודס4^ימיהו^ןחזוו
 מהידע זחיזיסדוהזוןזילעמלמזסעיזי
 זמטיטנזמחסניולי״י זיגזתיןזימעגה
 לדטה ןעעהמנוטי^ןזמוכמיע

 *יגירשב ול גיזויש רטטזר ליבונ ^דחמ זיודזו
 ט!<טעדו ׳ןנעדמט ומכ זושמח דעזדחסמ
 זימנ׳ע עגגהנותלעססו דחסותרטמהיה
 זלזס וס בשוימדגוש ור ז^זויזייש ישגר ׳וי

 ממ!1(ט(1טסדסו !ןרח ו!עחח
 ב*ו1^

 ג׳!'׳ זולאה^ עטמרלע-זייה ססן מחו.מש4ה
 עייטמהגד18ז<)^מ1 טולח דלסלמסיז ואגהלזס
 $י ואנ הלזס סלרדי׳ 4 היינש הרוכה4מלע

 לוגגיע״מ ויוחרזוהיש^נמלברעכה ץדתס
 §|מ^י4דומוו)ט^טוטעטהדיין)זחטמ

 !זמיחד^׳"."
 ם>יש^0דץעהלבסדחס5עטרלעיבר
 עפסה״יחהזייהי ליסדוכורסי״דוי זיבעולע
 זוויזילסימדטמיגשטר^יסוןןטזי! ר&ג
 רוע ^,51מסף ומכ זליזסז היבינו 4ילועל
 רשאח ור רעבוסורזושלש וזו 5ףכן נ$חו
 טוטרוהו הלזרז זיז2!ת ןיהי ול <;יכו>מת סעש
 נור וריגיץ ו*וזהתנמומנט1ל4דעט4ש
 מס־רליטכיואט׳עמיו הדיה״דכ^מניי^מי

 ^טנעהיהיסענןדחסזיוטזויהיסעג^כ
 *דחאנ ןנש וומסז וסלעאלומסמשואכ



 ךילז^ סדוק הזו ל^לזבה רחזי זידויתישמהוע (מססייחזיאסי^פ^^גששונ^
 פןץ7זחתועו 1 1יח **

 ףזימ זוגוטרדוי הדינו זיעטה וינפוזו ןמ(!ט^י
 ^^הזיומןדזיזיגוועמ^מו^
 זרז רנמי^וי^ייוזןחו^זיג^י^ימאןזמכ
 ויייידנשה^יחזו 1^חזזג׳מיע-רזסאויגורג
 ביתג !ור!ניתז<ו ףןלזולתידיטלע^גמררד

 י^עמטזזיעע דע םינחהועגגול ועיזע וערמיבדבכ
 זיגיעו ,בחגולזוכומס ךומדפיטזז^זרזוו־
 שירוגועחטמךחזו! ותר1ני*\?יחדןיזעדזימ

 ח1זעלודי^רןן
 י <זוכרז<מריהים'מעפן

 י יו
 0 ןמשומכ זויזוי םימעפו ל>ונתומכ
 ךרדו ^ודוז?|]מפך^ד^זוגמה
 גר^-לע המיעעזוזג׳חש# ז4לבןויהפ*ש ופופית
 ^דעשו^זוטמ^מזודיזיגעזזו^^^ד
 ו^מי1ממומעש^זגן^דוזו^תךדו;
 ?עגמממזידוי לגדיזו^יגשגו^לען^
 ׳י^תפ^עפיןצזשי

 'ןי 1 ויךשז1

 עמ׳ ץהי^מיעג לדשל זדזדר^זדדו ע*\
 י יז3צ0ז

 ^וינ^ דפ זיפיווזו ףןמפדחןי<ן
 טדפזוזוז ^מן^1זמפ4י^47גןתי

 ;דוי ןיבש

 .געו^וזשזזזי ז^ע^רמרטשפ^יזי\
 #ג1 ףויז י^זדתזיםלועייגדויי^ םיקוצ
 ז^ימנ-ננוי דרחי רמגנממיקנ רשי
 *וקז^יגנבורומכ^מדויעשזול׳^
 ^פ;>מ^חוהמבוניננדגכ1 ררויינג^יזר!
 גס10 ךמנ^וובעד דגמנויזןי קחיפד

 זמ<מךןלזוךוד ^דזטכערזן^ן
 !דגתמיעת^? ךולמימוימזמ״ונימוירע
 וועףי ןי11 זמימםעפיךפזידפוטסעפ
 5רי!יעפנו!וז1ע!<רמ^יעבזתד1ריזויו<

 ׳1יקמיזומגזםורמי^ו^ולןיםקהותועם
 גדיזורדיפרן *#1!םונדוימז^ע^ זוזג

 *יוו

 ^ן\ש7יייי
 פזימששוטדזימ!1עע1ן יונער!פעו88
 ■זט^לר• םימגעו התמ!נעבךירי,טי8ע9געודו

 ^יזמפפןויןי "ח חוזי ־מ וי
 ^גוי וזפיג המ^ר ■ץז׳ ומכ ולנומיגמגוכדויי
 ^,ינמקעויעעהלמנזודופזון^ד^שזנ
 ^מ%)ז!)וךוית1מכ^ידזומו4ןזוחמ!עגג
 ןמפ!ו^דהנוד*ומהך^וריויזיזנצודוי)1י
 םדקלמ ־געזומוטמזו ך*ז4ז רוזחנ ינותנל
 דזיהי זסעות נ^יזיחפ זוית *!< ןדזף51(1טן4
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 ו״י? פ^מסידמוזי^וומ^ר#!*׳
 וח״עיימעע^עהיהסזיונצווו^^
 ולו ו^גוע^ו^עיו מ#^יז1ימ
 ס?]^ םעויעהיןו ץ;ח*!מ יזיזען /5חזל<וז9
 ^נת>כמיןי\חמו<וזוו ף^זה ^
 *ןו1ו'מדנמדנועוי'סדומונזיעז&נודממ־ן1)
 ונויעזיהיחפמ ־■ ז<יזיךפ זיזיז<הז1<וןופי<)תעידי

 ■0״1ץ 0יי!ח*
 עז׳ת^עהיהסזין^ודןד^מעגריחגףג

 •טויידלמזיגמיו ויזטז^זממ סיוממזהרת•^
 ויויינוחעעסהוסוהיממעעףןי^היזיפאו
 ^,ו־יו סנו9'ט'זע םו1מ עמהו\ב1|9(מהווו
 ס!לך? יעזי וזמזיוווןיוה ?ז ׳*1יע זיחיניעמ
 זימ^ומ^מ־טףנמדז ךממנז^ידמי

 ,יעדמ מומ־מיע^ ךומסה קיי ףןיז1י ךימסה
 4*}ך1מסחו סייע^וגדמזם״ףןזיו ךומקה*׳
 ׳ "*ייהש ונואגוגסו ^וגדגזי^קינזייה׳
 ןוחני^ן י^יג ^ייזיזיעיזי םהזל ז^תדמגי וניד
 ננו1ז ןהכהו ויעבהוומנונוסףץזז
 ז<דץ• זנמםעטל4חנ^זזי*׳ ונימוי ימו
 ׳רלמהממגע עלהזו]וודךןןזמנ#ו ן״ןיףץ
 ^ויויסמינמיו^חמהיויו זוחעתאה

 /געגמיאיי""'
 וי*ל*ל*א י ׳זי 1

 ז■ !ב םרומ ינייע אה טלש^םזוןמייהגו**ו

 ^14 \ /\ > ב 1 ימיוחבהוזזירמיוח יחמומכ ס31ןיכדזוזי

 ןימוןויזעושרשג^ (׳הי1שג^!1יח*^1ן
 ^גי^וחמ^ הוורנז^ל* ןמכ^כ״מיש^צ
 ^י)ןןהו-<3ודו ךיידמב ף^ו ומפ ^קעה 1ע8דב זזימנר
 ישג* י!י $צה שדצ*יה סמ זערז^יעגצ ןפיפזי
 ןוף1גגהן׳^בהחפשה*^ך)נפישרששט^
 ^יח^ן ומנ>^ו^הרשעג*חגת^ש^

 ןו^׳ענרי
 החפט^יעג ז4 ^ץ׳ זי>ציץ>טפ ןיחפ^כרד
 ןעעוייצגע^ח^ג־^^ד^ןןימ^פע^
 59!ו\!ןןצימיצגי יל ז^ןעגוו^כשייש צמ
 ךינכש יי ונגי^דונג די^יופגעי ז11ז וגודגנצ ורנמדי
 ויגבשייג^עןעי ^\שגצ^ וג^של ן׳תמצ
 ז^יףכ זעיעידי ךרין ןוד!גהז3צ*^גן זויגזיצ
 1 _ !ןי^ח! מ*
 מי1י ו׳דןךו^יו פמטזינוי ימכ זימומ הניעמ

 ז^יזסייכמוםנדימט" זיגמהףיס זימיתסתיו
 9יי|8$הוג*יעהוג1מכ זימיחו4ו הימי
 ךויעמיךלמ ץיזיזי *ייע ןמזב הו^ימ
 וומ8הו^ין ןיממ סיזיל ומכ 4יעמל ודעיו וב

 דישנעקו סויהךי־י דע3מהן4חה ,זולנןי׳
 $ןדזוי יי ךו)?זייןנ" ד^עיבוךמרניי הןי־"
 נעיועמוועמס דל ץזוינע ועכהע ינימה דכנ
 ךה^מעניזל ז*ךי ןיממ׳ *עעידיךיד זיוחתזז
 #]מין4דחןעחעמז1עדע ןמזבו יבד סע



 יו

 יי

 ^דווזייעעי^^דנ^ומכסרומרפיעו^
 מה\ *זחו*מיממצגז<דומע11מין?מ זשומומץוח
 רצפו ^ועדנב^ן^ומפזסווימ

 ^ויקהמחשמעוע זיןייז1? יעיסתו יגיידיממבזנמנ
 גזיזי^עדטמיכה דידיזזש ז^זיו ו&ינ&^יזחחדו•
 ^!ומוטי^״דניעעועזיוזיגלוה^עש ,

 ץוח ^ו^קחזמז^ח^זןיד^שדחהממ
 כנסנוש״חוי ■הג'ועחורב םידזיוימכזיוכמ ע&מ
 צ^י^מגחווןיח^ויופדעימח^

 !ח^ינפיה^^מכ^צץןימבזזושמ
 (!עעי^^וחמ^סחןג^חדזןה
* 

 ומ*1ומ^׳לגד היןחד ז^ההקזוגמתחר 1^11

 1אויטע

 ך 7 ׳״י1^׳ י ע׳י׳י״״#׳ י^״י

 ןנסןועוחצוו^וומגטההתיח*^ ׳חמייס*׳׳
 ^ה^ומחילופוומופוועחמפגוידייחגעמ

 £ -בורןיהבו^ עדו •נ#ייךמיו?ז

 ןוויו קל ןק זו^7 י
 זש8החדדה!גד
 ־*׳ןח *^1קעינןו8ו^ו1)1מ1? ידעיו
 9*! :;1111 חדי ייןוחד זוטח דב ׳נ וימ
 אחיה(!ומ+מו היהי םעור*מה1^ש הקזלעי
 מגוהץומיז^י^יחוימפ^ועלזיו^מ
 *ועחיה היהי סע1דט>4חומדחזלעי0ון
 ^ואעעמומכוגלועגחעיעועעהונעץ^
 שסנוך*גין11!8ה1(15טן^1י^מ^סע
 ?ל)1ע הניחימו הייזחה ׳נ טעחימנ סהיחחינ

 יוההן4>חזי6ויו)מיו וינפ סנוומחזיח
 יחגז ויחווועגדימויו

 ^^כדקלנז^מפרגש ו^דפעכזיסד!מיפי^עפ
 םלשל מבר^>פזיט^ נגוךגזוגרדש^ור 1גד^ זייהי

 ;וי־

 קויומווריעז התחו יפ^^זומפ
 מעטצ(הע םיץימפ ע^זמגצו1ן

 ר&ו^ון םיןרוקז^ע^ן םיןי1נ1גךיי1ה זיז׳מז
 ^!ן.*.^ ׳־ל■ '׳׳' 1'־־

 ו*סמוןקף
 ^ע^דפשעי^זימו דימיגעיה תכ טל זוזז״מזמזדח^

 1 זוהש קמיעגווודעש זמורמה וז ף90

 וגר^דגכמיירהן^וימ^הן זזימד&ה
 8^י״גוחרןמ סל)ע1 זיכד^זז^דד^זוש
 ;ףי*

 !וגמ זעוי?!^ !ח ןיזירזן

 ,ז1';

 יץיייוגויחחמוע^דהדייזיינמזחוימחנפ!)
 ח$ו צ1נמ^וומן8ג^יחליוומ.דהטו^

 (!סינ סדנהמו ^!^2זיצוןנעעמ

 *וןוחצועיחלסחחחלחמחוויו עמדה
 ב6ץ>נ דפייע י8!מע^ ו!> ךומעתכייטסמוי יליעל
 ;ימימ הדיי ז4ן ^111 עמי זן1ח 1מי. 141 יומ
 זימ^הג ח^רחה ל^ע סלוצלעיגוה סע
 ע!#4ל ץה0ח1(מווממ(ממנ<הו,



 עועמ^זימזויהי^פעמט#^
 5־ ז^ונ״עודנוג*

 ^עהולמד עשזיוג״עוימדעוע היהץומיוזו
 ,...,,--שיבשולג כ41דז המז\\ר1!ד •ד*ג*1!זי>מ *411**1״..
 יגזרזו ןיזאומ ךיבתה

 <נהמנזמראו^-ד^ ונדאברננ
 זיזהי ס^פ הינ עע>צ דזיבנ ז^יזיתגז י םדזיכנ ודשו
 ^ו^לגעוייע זטיז^מהדיו וישזמאמ
 ו&לעדובממ^יס*׳ ,עד זמע׳הדוי^ל
 6׳".היה דמעוה וי8> י^ג!$$}
 ^ן׳3מן!!עמ'עימ1(י הושה •^ן א* ןעזחת

 זיז ׳זלת^י דיני וזרוזיסלוזוקו^סכלמ
 ומכ1\זיאר^ערפ^8עלכוזי>גהזודי

 ז<וז*דח״)וגזזז
 יעשהץיהן הןמ״15הדין ןייחז&׳זמדהמ

 ^ןוממהכד^ןמזיתיועיש׳ר^אדממוז
 ן״״יי ׳הדוךנלמ״ד׳ןדדוזימידוועהו
 זל'יעש העש ז$מממע1 הנושהו ז^מנגע
 ^!טימזנוזחעמהיהיד^מדחמך^וכמ
 נסזממאשהו^חחחמדדמזיזוקכמב
 ^בר*הסזו^הו^זולזיוןמנן\ןנןגיאו^ימ
 וממדיזזיייתייזיסי^מיעועוומנ^זימגמ
 ^חופדנמהמז^פמספזעויספלשלהמד

 ז!וו גימ^*׳ עימיסןוכדואסהדוחנו^יש׳וויהםיף
 לז^ב^בשיןודזשףגיטזה;היץהפהדנהן
 ז!טיו1ימו^ו^תד1מ^דן0^יך8ה
 .*1 '׳י^^מסדמעסהדועוזיעעי^נימן
 סכלל סש ןיה ^׳ב ץ8 ןומג$ המיענ ;ןבהיה

 /*ןזס&יז לוונמהו

 י משתגיד*!)95ו1כ#ח)8מרעד8״יה
 סזי טועידי־קדז הלזה^גשןמדעושהדי׳

 ג •ן *

 ^ומרעקהדויזסלוהןייןאוייימייועזימ
 ולגנ ה^וזהיעז׳^עאת^פומ^
 'יל ויזייט׳^זנן ^חי וי^מונועשז^זמדיוז
 ג6׳1י9 דעומ ©טשמדדיודי• סעחומפזגמדה
 לנוז%והגו1ו!זסדז<>נ1אזוגחד!ז^זןוולוע!מן
 :יוגיהבו!׳ זמפ 1זיהסץמה\דו!9וייההז1הפ
 ונ*רמהרמ8ח!ו^זי8המ זיזיעגה

 ;מוממיוסרהמו זיגדד סעודוצ׳מ עוע ר1נ רפ׳פחוע
 ?מנ^מוהחנדולע יוליע וריתי החפונלוע

 סכותגשעג ומכ 1^במלייןמי
 י^ייעלהומ ץסדיןעיליז הזיפינהסעהמנהש
 םעולעבגעוע ווזע״לזידוי^לז ׳׳סזועומילהז
 מ״ו4(!י^ 1נ$8,מוגףמ*וואנ׳המיהגז^
 >י!ממלבמט(4נ וגגודלכייעיז ן״&זב׳זומכ
 ועיייעט ^יתה* ד״יכטזיכיזזתמדשסגזו זיפיןהיפהו
 ימיוליזיעמיבט^מהיתועסה דגייכ 5בללנה$

4 4 ' 

 ו״יזמ! שגסבן



 ^חוגילגזי^^מזימוימגוזתטמדווגוע
 יז*ככ^ע״זייו^מזסדממוקז\ד1סייו
 #99זנגורהגמה^ימגדחהז הנדהמה^ימג

 9#!4מזיל וןנוןסזי^י׳^ממ׳זמזיליייימ

 המסכמע דיימ* ׳כ ומנ הןימפנגךיטממ
 ^כ^למע׳^זידויו״^מש ע*1ן '*היו
 מז%ט^;ו4רנטהו ׳נ הנוטהדזידזולאדיט
 זיזוימיש^ו ףקנב^י לדמו־נ\ע ליזות סנמ
 *והך9 ל^עדי ךדדז ףוימנפ ־הדימו י^ע
 ללתןגמהלג^זי^ממ^מזוי/ר^עזויהזוו
 \לני" !נ ומכףוימנ !4 הדעיו יכ^ע וסדזימה

 מז()ט()*5וי?^ממו<ונמוצו^9
 זד| ^לוכ*נ <וןיא •כ רדעיו זיללע הכדזימה
 ■דת^יגיז ףד#לפה^ר •זוןייךפ ז4יפ
 ז|פמוו1 ר\'י1׳רכדרמרוןלמזוו1)ז*י^רנוע

 הלזמהוהז ל^סה 'רזה^יייה^ד^עמ
 דיל* ז^גיי*"* ווידנע^יז^י" ןתיג?**יומ סודדו

 צימממ^מקוריומנרורי^^לו״יוקנ
 דמפו טעמימעמלסדתטמיהנמיוה

 ''מיעליןן4חי9 8ל ןנילזיו #ו1ייט1ןר11ס
 'עתדיעמהמ^<וןנומףעין׳

 !יגעו&יוויט ךד1ו זעחטמה ^מיוגדהינוכפ
 דירטי*;

 ן^ה הזירזו ׳ונמ״מפעפזוממו
 י■ {,יוממ^ימגי^^טמיייימטןיה
 1 ^ו^רטומזויהשןגרריצועוזלעיי

 ן!ר *ומה 1י*נסףפספידטעודחהב
 4ע1וממי^ג ןיילקו החגתי^י ^טמטמ
 ןוומ^גצוגי^מזיטמווו הועמפהיטע(ה1

 ךן8!0ד2יטה ׳יסרמוינ9ממ״ןמי*מ׳
 ^^רךוממ־י^נגמידוזי^ט׳^
 ^מי^סו^מ\וע^מה^בע1ילןממי •
 *א ךלמבמיה סווימ ץנו הניטהד ז^מ ש"
 ^ע^ימפזטירמ^זהיה׳ ספלאה

 לענמיפוט 'סימע״ה^יזזונומהובטואנ
 ו^^זהו^]וישיו^מיניפ*׳י*דןןמי<>וז1
 פז*מהיהיםדחש^כ1ודניע 5טף^טיטמ9זב
 :ו^סןיסלועל םדומ יפוט עטהוןויתנופוט
 *^(1טהי/י1ו<!!ע הדיפרדחמדרטמהי•,')
 ימאמ1 כטגיהלע ריהממ סלפלהדטזידו׳

 סונמ ינוט זל!אנ
 ץממוממ י1מי4מי>

 ^!ןימזיעע^שי טדומדפ^ ׳ונרבצש
 וייצ עזע^זיזי

 ^וזימוילזזהרטאהסת^יהז^ומןהעש
 י וץ\אוזומהד*#׳גההוזימיינ״י*׳ היוממי

 ל טיט ןאסףיזה נויטי דועו י וגומנט ומכ
 יי״יווד׳ הלממ ׳יא עועליהלגעמויויההדפוט י



 ותג**׳ ולמתזוניימ^^^^
 '*1מ4.8וו8^גץז11(ןסו^סעע^(^
 *דחז<ערר*;>נ זיל *ךטןו^וזה ,ריעי ךןע\
 הדי׳ ז58׳המפדומר91(׳ז4ךוממ8״מגי
 ט*■1 הד *זי^זי ןייןע י ה הנמ הץוזז > ןבו 1גט
 גרוגינמכ ר9יעהמממהדתןיד!פ1ההיג8
 ^ממטיושןיונרהכעיאכ הממיהמ
 וגו" 'ויה;מדומכוהלוזכרו!וונ^(ןוי18ל)^
 דזנה^ישיס^וומ^כיי!" בממ9
 ןצייעוימ (ילוכ סצד וזי יח^דדו״מ 1להד מ5
 הי^וע׳.דועו י עילוז )גייחכתע׳ ו4ן ?גועל

 1מיו ;סלוענטסן'ב1׳ן^פ:ו6)5דהסלדדשמ
 הידדזד^ז^ול^ןי^טע^^
 (ן^דה למנ זועלעולןילוסדז םלועל׳גגשוימרוויש

 .טח ר1עוז1^רפידוען;5לןעל^*׳ןימי8׳לט,ון
 ?ה1ט!*ו זלמנימע;זוה׳תז סעחועמ עש׳ ל 6׳:

 ׳ץר״קד

 !411סל^במזל^ו״היהסומיעיןןיעביה זל
 טי ד^יג^אוןימגז^בשו־ממ^#"
 זעגד^זמויעמזו^ופי״ה דמי;1*ןזואהמ
 גייכו^וילהועיהלהזהןושוידןי1(׳ ׳,ונייזו

 גקייוזטקילןהועה^הדו^הומפדומיטומן (^1^י^לטפגדמדחהכיטייז^זב
 רזנלתר^הזזזןמעקנוןועןר^מ דוגסלו עיוטטז^סדעל^יזי םזי הדטהתדשי *וזעו ׳זלועל
 יו^וע*לןגדיילןהץיזלוזדיטלורו^לו ^וטהרהדלעהו**ימיתמ1מ1יתד!1חזי
 גודשמס־>גע^ דוועמלשירפעי זסיזימ ,׳דגוב לד ץדו *זי ןנן *ל1עלנע!ימ דעש היהי הע?־

 מיימיסעיעהרזוסעחמינה״^והזששד
 ?ןן4 זעיסחזיץזעמשי רועוי-פ^עיקשקל

 זטיש^ד ח3מכימיעג זותיזוז •עודש>כ עמ
 ענשוימ ל;1ש קהיזיז על דנממ^ושאד
 6דןיו>גה^^ית םמ!למ<>0 זיעבד^ דיל זעהמזךגז
 ט!*נןמיה;ירשי ישו ייטל1על כש1י>* 10זשהיחי
 למ ן4מ/ימ!ש זיתיהז םעלד^נעכעוי^י

 ׳ונויצש :ןןמועעל דז<דזויזוז*3ס*ןל
 ה\מיןי>ןוץרז^רשו1ןע\

 ל^)?|י!^§^ תדריש פל!ע1 ךומלצ^ה
 גו1^ רוע !. ^1גהז ^ םצ4)ל זמ

 ׳'^1 לפד^ *ן *9? !!4 דץ!ןל זילנעי םור הלת^וו

 סיגז^ח׳ סיווא ל^ריגמה^ייעו



 ןףמ^מממוגץמנדזיינמז׳ 3*|י*ל1מ,
 תדיממ ו^ימוויילפלתדשת־ישו :חי!י8הלמ
 ?וזח י^גתיינ^מל״מחבזייוטמז^זד^יז
 מו*< מיקד^גתמ׳תמדיעטרענווי^תיימי
 ד־ינדוהנומ'עגזיתיהודחי<תרשמל\מרט\
 םלועל !1ךה הדוי רגממ ׳גפתיחלעתהע^וש

 !יפ]פ יתפעש פדי^<דפזףד^רייממי'$
 רלזת^ףיממס/יי*״יז*)1חילהעעתוח
 ;ופמ גס לפיפ^סניתדיתישחייעו >^ועל
 מרעגמיגפתיוילע זיניפחוזלמתמנמחתיהז
 ■הפ]םול*״*ן1ח1לגמזיז4גי^)סל1ע1ו})זת
 גיתיהתלמלתיפילפה ־הלמזי הדת רזי וזי ופמ
 מהיוינ׳חמ םיזיזח ■#ןיגצו ומג םלועל ולזחג
 מימ^עי״ילי״יפאהןירזמתימהדועו
 זיי יזעתי^י דתי ות זיניפחדתלממ םפתיתלע
 ת^פופתיפמדותלרלפיפחו׳י^זתהיתת

 יונויתייתני וטתזומכ םלועל הלותויץדיזיתלמל
 ופמ עפ יל פ• םת רינתזיתיטמ ווע1/1חחעיב
 תיפלפה ל ות ל ול שי פויו 1םלשל ז^זת (יפויוה
 תדשת^לת ;םליעל הלמיריגתזיתלמי
 יזי ינפ ולפי םת םופהתושה םימעפ תעגה^י
 ת1מ1ויפ!1פהת1מה פתיפמחעבותיתזי^פ
 פיית דמרחתדשת דועי •םליעל זיפעו יופיי
 ךייחת דיכהל תיעביר ז4מ םיתופמד יח ל ל
 ינ" 11 פי סחליתיתתיפח *ייעו •'םליעלזישלת

 ^ןויההמיילתיעיגיזי חעבדחזא המלשית
 '0עוופמ!4פיםח|וקחתתישידש1 ׳םליעל
 ןןזו .׳ילועל השלת זיץוילתשיבוה םיגד
 ג&פיפחעכ״לתופת םימעפ עפלתופח
 ומ^לזיגדותעמיחחזימלשיחפיתרטמ
 תדפמהתלשתמגע ץכשי פח רימלתיפת
 ^חגידחיזוחית׳ יח פינלמעפ ותמיענ ן!גן
 1ן1ןין*ומעפו5$פיפחקו 1ונוחיגשומפ
 סח וידיו המ־זהשחוהסיה׳ ותלמלע ומע םלומ

 ן$י אמצנ ,גובזיוזדויננתפזיווריןת
 רלנפחויםלועלבפץמרצופד1נחתדפ>נ ׳וזי
 ^וח(בפיימתירגיע^כותדפ!מח0לחג
 רפלןזזזתרפמויזונפץזיפלתחיהפילךוויפת
 ו5שחמלפפי6התוממו'יסלונלגפוימדעופ
 >׳ םעפ,זוימדגל תושמ! הלזתי המלתונפיימ
 וייטיעפענדחתיפמן 1זטרחמיהלפנשוימ
 ונוש השמת זיץויהתושסו 1זזוודוגשוימ
 •׳־הגוחמו הליחו םדומ דעופו השלתונשיימ

 ^ייוודו!ומ1יפדומ דפיש הפמחלדויהתדשמו
 *זמיוהליחוהמלתוכשזימיפישהשמח
 יתשו המדיה ד^נהנדחמהזופפהתישמו
 ינוימ דפיפהח;ליחמתי*ומוומותומעתטוז1מ
 הופנו ד^גזסדחמחילפהתדממןיזייומנו
 "בייח דורגרמחיגפימכתויייזיייהשמחג
 יודיס־ א^־זזזז ףנעינחןקהש



 ן#

 מ"
 יממז

 ויטעע:
 ימז#!מן
 '!ונומו ן
 |1י1ז*1))|ןן

 *5מדוז
 ,,11!גמו
 יי!^.

 1""ןח:

 וזמומוחעעוץוזז^זידט ׳בירבםימעש!
 גע״וחחןנמגמחדתמעיגחהד^דזמ
 >דזט1גוזי<וחזןןוימ
 רזייווט^חרועדזיחר
 י׳יז׳נליזימיעגזו־ע'?^־
 !גממנךדד (המו ,סיי ךידןזימןה*גךיי^דא*

 ן1דמןיו?5ה^לא ע&ןיזדדק^יחהייזעדשטזזו
 ז״ך;מחוג^מרו9דדוימר8ח1גף1\

 וגנע^מחדוממוימלמ^מע"^
 # עמימ ויהי וימיזימות $ן ודווזימתויה׳
 ■4-לכ^*׳ ׳*׳ עדץ ׳ונעס^זאסיהז
 רע דמימזטמסעונןסעט'^ ויחבזו
 הימרימ׳ גדמזיע ומכ וימזוי^מזימנמזי
 ;יעגמופו׳^נ ףעמזילוגס ידזוי^העז&זוב
 ן<ןןןי וממי^שגמז עוו8טג4)ע;מדפיע ו^י
 ,זורפ ערוי זלחגוימזוומעכוממעכדוכ
 ןיפונוח זיש^׳מ ז&מ&עיטמנ׳יי עו&׳בףעמ
 דיונ^ל ז^ע^נמיחנ <ןן>ז גסניזוב
 ז5מזיכיכש;מה*4ת זייווח^ זלמזוז׳ע1זיסדט
 ימ׳מהו^עה'*^ "י וזךח\עו ׳הדוחו^

 רעעזזמזימיג^חגןימ^^עגסמחמ׳ומכ
 \1גז^ז\\ ׳,ןץימימע״זוג^חימז׳מפמ
 מרי)11הומממ^ע1יויזסזי !ידנגודכ
 ז3הי'1לדןיעו הירמו דיעופג׳ עד4\ ־וזיונזיג

 ^ע4ז שינזדוגרזע־והדןזילנ וט!ע'י ה^גיו

11 

 "הו^דוממ׳1?
 \^#!מ;וון!׳ע3ן זימז1ג!נודותייי״'״ייי**"׳
 ונן!1זי(ומיו ונעייס ה
 ;מ וג״הגורוע ודביחנונד יז׳1ע 5עז ומומ
 ונערער רבדמונינלז׳עעטיו עעי^ ןטץן
 וגעימןיו !1יוניוויהז ועו4!וימח1זיהסו!נדמאן

 זעזמזוירעץי' )פעוע!נזיחמז׳גוו4מנ %1עוץ י*> הז
 ץ וי0\מ1ו>ן^'!<וע/<)הזיוי •עיייו

 % ' י ׳,היג׳ק ,
 ׳ימ *ףןווגההגוןילזינו״סנסו^זובו^י יניארו

 0ד^*וועמןגחג4מגרעח^!מוהמ $יןלמ
 :1יאמ״וי ,ו>מן)ןגז#ומו דמיוןגזיאממ^ח
 יטאפז*ו5יזמהיוטח<מ^הן>גמדץו%ד*םן
 '׳?;לזוונשמיומנזילמבזעעיכ/רונ״זוני״מיג
 (1^ז)חדכועועי^ממ11קועחן!גריתועע1
 מווק^עיזיןעהמכפד^מוןוזוחגיח
 {גוימומה^סלונודכןןןומנחפגמויחחע׳ו'
 ^קנמיע׳ןיוטכז׳תדיץניחוזיופוה^חי *\תענ
 זי;ער8ר(בהדו ולעךוא!>ו8ו!רן*׳עי ומנ
 1נטפחועה עמו8 ונדחוגוע ?טגזעמ^עףנה
 ויחג(11ז4\נן!רנדויגממזנוונר'זיחגי\מענ(נן

 "י" ימ סחו ■זעוצוזו ךנטמ
 ומנ ופייזו זימ&י 14

11 
 ^גזולעזר",".׳,
 *ידןזןי*ן*ןו

 ן .



 י•• \ *י. *־ -י■

 מדין9^ל%מחחג4י1!נובמכ*ויג1י!\
 זיהךג ש1לש (יטוומות ויחי• וילו ולזוהןומג•
 ממח^גהד^^נןצץ-^ו^ףזייהז
 סימעעכטבהיהידזקסלמהשללנו •■יעי
 וימ סהלוזמ דחוי טגובףיזחיילחמןגהדו
 זגו > גממה דיז\׳ע 0\0
 קיזיו ל# לוטמ ץןחהזלע ןזיכילחי וטוי
 גימ 4גוהה תיגגמ תה בוטימ סיהלמ זי&ז
 ^בכילמעגרזי ׳כ זטודסהינברפז יכ ןלס
 מזוצמג4'4*ג סע§1 קו (ימגדו הביל
 ^דע^כו זירכנו
 גיזהבההייל זיזדיגייזזעיז״יייזיעדזיג^ט^
 ^׳;.מיומצרו^&דויהדוןטי דזעק^מזייהכיי׳י^
 ז^ויודו •וווי? הלו וזיעילח׳ ׳^ווענמזזיננ ומוי
 רטק יהיוו>כו^רט!גןמזעב)נווקקלו•
 יקוי^וימומש^ו^כיןטשךוממו
 וימ !ייוץיונעשמילע יעיבסהיץרשהןבהדו
 ;'לנווומשבן^^ח״יליגגןנ^ייוע^כיזוף

 יהיוךוימהתההפ יזיי וגירקיודמיק וגייזירכ דיו
 "?יול דיו ומח ישוע יהו לומדזיעועמשכ
 ו׳וחו ו4ימ יהיו טנלימלסעמשנ דיו םלווה
 ^19 71 וימ לד ^וח מ9שמ\ע לגד״ ?מ
 ליעויו(^יזמזומנ^דמנ <>1ויודדף
 (שיושמוחוטמוח^סנשסדדשחדגזחוהיוחג

 עגטמשנשמחוחלהחוישלנה׳דו^יישילח

 ־דישינ ז^ינה הלימהו הגומשגוומעלההן
 גהנמה פעד< הירדהו ורחולוהנדוימדפ ירה
 ממז״ימיגיו< ^ו>9^וש1מוע סלועח עדב\גו1^ו
 ^■^שז9במפמוגחדזיקמןגיןוממלוחןי
 ך9לחנימחק0ב^טמוגחף1סן%חוחי
 מטתיישועסישמחוהשלש :ווומוגזהוןיליח
 ןדיש "סלחנועמזי המימתה וונשהלוותנט
 ויוושכ ועשבןלזנשילונשלככ ז*דעחימיד1ןי
 ;ל^ישידכלוישוטעוש^גש^לקס^

 '11שלגווג!!)#מרזוזדט#עחז1)שנחיעוח^
 סכש שילשכהייחהמי^שונש/דומןימשף
 ול־רימזיקז 0י6{מת)החוישל זיריכימכיק זיקלומו

 ^למוקוץשדכטרוש(ןחך!נח^וכו1!י9
 4עשמ|שף)ט* זמיניהעלחי חמ*1ע>9 וזללשגו •י ריפ

 %וחו שמ14טנט;!ויעןןה ןעמ יחגמ ׳גדהו
 השוע ןעמלכל השנכו ;הישרעה ׳ןיוקעןיכמן
 היהיש *דכ ןכשה זגמעוי■ שיה םש השיעו
 ;ן^טגמשיהלןדחהוד״הלכלרומשזעמה
 ננש^כש רוביחהו חיליחהדהגהן ׳םדעוםה

 חשאהרפה ■ ׳ליימלמה•
 ־רמוע ספטנ הזזו דפטדי וכעד1 דועיה *ועט אוויז
 י^־1 המו רדסיעמוחו השמחסללנ השדע
 '4 ךה /!׳* םע *׳שלשו העמהוחוהמ שמחו
 הי|יועלסטהזהשך9ןהשיעגכןכ))ב\יןעז;1
 ;,גהגשת הלו ץמהוגימשיששיהםשהשיע



 !ףמייי ט־רוס ויעבדזיהנעימ1)(׳חב,דערג

 רמהחיזמ8דמןוףיםל*זומ^ומ!)מ
 ו^םעבדץין זישט־ו הזי>נ !קצה

 וה^המיזשיגדמ׳ימנמרמ
 ׳^ןמףן^ןגףונוב^^דעמןזיימ
 ־*ז^זמ^ (^תיתו^ורגזמעמיממ^
 ט^דחזוהמיי^ןגזךשידמיייהנייח
 זימיחמע׳ זעת4י1ת$!י> ׳מי״סדעא
 ^זל׳וזע^טיז^דכזף׳הטדגוו״״ו עורק
 ;זי5" ץו*!ה'מ יהיו:*נ״זיזונ ינג\דייו;המס

 ן*1עגנ|י81!(י9חו דיז&עזיז^ ו\יערןכמן
 #ו]יןקעמ!וממ״^חהן>צהבו^נ׳גסט

 י י * ' " יאממדוישדטויי#

 גי״ממעטי׳וגר זי*ירפזי8׳״י **הממו
 ויק״\ דוס;וימ1ד^ יחימחפא סזמעהין
 *רדהמומו (חזי<הוויה^^עה#8)חז1זיטג#ן

 ו!ו/יח?עו (י^ויו
 ^לתה^ זמז׳ וזיךלזח• סש^עמהדמנ

 $1 לה\\ז\ףי:^^ןן^חע ןל^כ^׳עגן
 ך1^,^י^צה 'עח
 לימ ^סכ" יפ ן<\ דכנן^;ז זרנ^יוז ןמכ שי^ זוג

 8>4יג'לת^ *ךיי טדמ^מח^מ
 ר^פדדשלעברמהנשי זוושייחץהף
 0!ולג$ 1*ף דדש^דד^פרעבפהרש^ ןזיע ה
 ^*הובמ זערשימוזמ^דריס^ר

 !י^הי׳זקזפה

 ןוגז "עדיומי הש לעגשה % אק המ*חן י^^זולמ# לזנ *ךי <00ק1 .ז#ןיש
 ג^^זוגודנהמהנו^ עלשןגשןנח^ ^ו^מ^כגו^ךד^ע עי^

 ןו^^ז^ג ג^זס^
 ינ יהד ,׳השרפה פיר ו&ירדזק המלש ^\כגןסי^ץדגגיןהזץל^ננ^זיג ךלהמה•

 1מ$ח|^^^ן?מן׳*ד^ןמין גמומ רג^ממממזטי^^ננוסיזו
 סעבזןןגי/דתףקגו^לףהגשז\ן ;1$למיןע>*מ דחלשרפהשיד םדדקהעבדהמגשךלף^

 4 4 ,׳ט^בה^דשן׳סדנדהדההורסימהימןצ
 ^הדמנשןי וכדשע1 השש,יה# וליגמ ןע#ז
 ^ץרהה^ה/נ ^זוה^מצז׳׳יגרגכמסש

 עמיע^ר!יסיבאד וההץז^ין^סעחמה|
 לנשי נןיעיהנד/ישיפ !יתהנחעדוןו םירדק זישגסח ה3שיהרין;ושדפ /\\זיכשחד



 'יעמכיו׳הויודשדפהעיר סדיפזגסמ
 כקי^ד^רימף^זורמסיי^דכזיו׳׳ז^
 דמ ז!מן סיעניחולנומע החמופימו^נמו

 למ&ינוקח חביו ^יהלנעף׳ י^זח זעמה
 ץרגזטמן^מטויעטגג^מ׳ץיעעזיכו
 דובזויכקיס^זתשרפ יסוחהעיוכו
 ,'י^נמעיויבדהי״יגהמייזיודלזיזלז׳
 לנמוח הח&ופיגה ץנמסמע^יח יייחדו
 ו&ייסתנ" ^׳׳זוטייץי ^עמזי־יגנדנק סיעמחן
 זיממזידי^ו^יויושעמביסזידמדיו^נ
 וזע^וירע^דמדדךח^זי^ ומזייו

 ;י|*ה^וןי^ז|)זי^^ןג^ךידמ_ןעדז,ל1
 לנעויחו ןכיןעמ^גפ״כ/זיגחבזזילד״ו
 סעיומעוג ׳הועגו^נץושדעעיחמ
 ימיזייעיפהועד םדוק העניה לגשינקע׳
 יחח •היו !דרוה ףסויו ?זיייוזו• דידחיוההנועג
 רזע טנטזהחמ וזעהי^מןיוחםח־יה ^סיה׳
 קבוג^המלממעןייזסןפמהומ^ץ
 וייחל'יימהניווזיזףע למח^יהמתזיז^

 ענסנמיה^נ !הוי !'סנהד (!יבו^זהעז׳מ^מה
 ^זימ^נמןיהחי ומ ^לייעיזה ליל וייונמ
 ־'מ״זדש זיומהה הבטי ן^ימיהיז^יעדט ילמ
 <!4!י/יחף׳ץדכע^חרנחנ ומחיו 1לעיפל עד
 ^מ1ו*י^הו8!#לןתי,יו1((1)1<ןז^*ן3ז1מ•

 וחןיזח*^)ה1|}נ1מןיז'ג^וזיו!״עהז^(^

 ^•^ןףללסעופחיןייוףמתלגוןיף
 #ון#ן!ן3ה^בףוכ,ויחוננהמיגסענצע

 ^זזמי• זיממ קגזמזימלמי״נ ומעל ויז
 טידולע״לגעיעגיומעיפ !פלגעח
 לוולעיחוילסועחעדיולעזועפיחוסחח
 1<(׳8מדומוץהעעוהחמו1יעלןעמןיז1יע
 ^לחיחנחפ&פלה^ילהלנו^הי
 גייידבהו&יוליגמי דשח עבויחחןמעגייזל
 מ81י*^ח<ןפלעבן פיעח חצנו ךייחנו
 ה#ח^,8עעיכ^!וגגיגזומ1עמו^ל?יו
 זילנההח נןעוהיניי עעמימ זחחןמענ
 פי־ר1פמע1ע הנעי יזוין תשיג ׳זלעג

 הלליו ןלילחה פימפויימחופטהגמיחו
 גזץמעבסב\חנךעיחרןיף^חהפף:ע1הי
 #>ה דמוע פעומעו העמה $ומ ^צמן ףוצי

 סעיזהיל(וחוללגמלמומע^חלנוי1?ד8•
 ־ךיחח ךו־יו• המהדלווזזי ו9ד וה *יגד

 )דמרפמ^ייחחנ רעיזוומ^יזס
 ז*!וע היויח דיטד9 רמע דחוי וי^לזיתי רפסה זפניי
 תעינ־ ׳טו&ועימקמווופפיעלען
 ^ינהסדיפידוק הנ8יחזינעי;וומע הייחו
 לזימ^ייוייזועי היללעמו "ויימכמעיחךייף
 יפךפדעען העניח!החמ זעל :נעיו
 ^ילח ז^מ^חה^לגסיל דעמ^צמלימ
 ,!?דיוציל >עוני1למ עומ זונזומלו ךיילענ^ע
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 ן1ונז|

 ןו^1
0( 

 0ד101
 מוןןי

 >״ויו<נ
 ימ

 מ^ממר9 ,^ררמסעג^ס
 ־רבדי יכ !רערעה ועד סיררסזדעלע זמשי
 ז^ז^^מ1ךמסמיזויז!עד9@ג*
 ^?ג^ן^יעץעאהיגנ^סידזשו־זתז'
 ^^!^ףסדבןףוממ^למשוומ^יחוי
 ^ה^ף_ךבפשמד1חע זזמהיבגתו
 " י זייעשה יכ זלמידשויימ ורגזמ
 שיר:׳מיוסרד0 זיש1ש ז0**י עודבגזיעי
 ש1(י^הי*חב>הררזורגמנדוע ■ןוזמנזו
 *מנ^זיז״וזוז^מפה^ינזדטביפ^

 זיז׳מןרגעך״ייעכת
 (1רו^'(י1'פידנגז1וומנ^נ^זיבזמין^דע
 ז!1*גריומידג ץןמנג^שז^זזש^וןי
 פרמויהדדסהס^ריג׳חוסירדןר^הבפי
 ואיועיז^לדעממיגמי^זיעמוזיוגיי^ג
 *ז&ישע ויששו זיזי>3 שעו ןעמו ׳׳ ענדסי
 יע ןישחבכדע^מ עושף&חזסשץיןיממ
 הנומעווגיימגוזי ע9!״ש 3ידז*מ^יז9יז

 !יחיץ1ן/י

 #״ח0,ו6?לשהבשי שט9שמהזי!>וון;ישד9

 (עמ{:^71ע יעגח< זעה י ה4פו ףסס סא ■זדש׳דעזו יעיד
 1.י י" זט1מש!ה י

 עןמלמ!דשגןו!
 ־51* ךמד^י^מ^^בורבחתזזז 1^ייזטומ
 1מית^וחוןיןכעדמ ,ורמז*ן%!תו*מ>ד
 ,גואימ^יזיטרמושדיסףדס השלש !יגש•
 סעעגווזופשסיעזוקמז׳תנדג^שעו >זיש!ח
 י^תבזותזוןיף^הנ^ז׳׳^קןעימדגנוג־
 - 1זימיוכמימ עטד^ן (ילשז^זמנו
 זזישען סדדסעשזינשיהומוזעד^שו9
 זיזוזוע־שהועיד מחדדמי^י&ממ

 דזידו זיז!>5 0עת ןגנאו ׳זוגזמגוישגףדתוו
 ק3׳ י^יחמזיגיילמ ש4שן ?יןשמ םימרגנ

 "ש5ס15הזעמ1!0ז ג^סעיהכזאו ווזוימיוחץמו

 שמימשידשהשמו־מ י ,דמיי״יןעיזיה
 דוהש (אדו ודק פולשתי ז#ף9זו שד ׳סדדס



 לנשדידס־דושה^מי^זףיימ׳יפ
 גיהד ףלמ רדה ה|זשת וייצ
 *ק^ג^משיןיפו״ג^וירץויףד
 -זעמה־דגנ 5פון הרשעו םעע!^ ימעה
 עימ>צ עוומי^סד^לק 4יככ דןייז^^׳חדיבןדיחיוגה

 דין*ש!ע*ן ׳;!לגתההודתוטינייופין ;הגודנחתה
 זפנשהנש״דזק^ה •ןיבחכה^כימ
 ^וו?עה ןעמז ^כ8ממיממוז<״ען 'וישיפה טייד
 <ן'יזיהב1:הדע^)מי׳ינגנזז!ע#!זון*עע
 !?עעפמ *יחלוניאומפר־ו 1(•*יגי^הזב^מחה זמז4
 ^*וובממודזעממשלכןוימכמין!ן

 !ריעג הלב חעמ סז5ל זעודיו טגנהזטוהו
 'יג3ז0^י(תב?ייחמג ׳והידגהדעפ&שג
 !רידית^וימדפזמוש^חמירמןייכעו

 ף״נ^ה^מ!רדקמירושודושםח
 1עיפהועיד^ייחרוסירדס עיעזיבי״יז^דןי־^ר&׳ךע
 ;נשוהונחתפשמו רדפי/חז יהשההם*ענ
 ץאהדמןלףי דשע דחהו ההיפ ופיעה קמו

 ־^מנ.מווה ו4למ ף^וה (ינ זינשףליהיעד
 ;ומהונח^נה^^ ודנחתהז ו^עגמ*"

 • והויימהיודהימרו םידדמעס ה3ועי וגנימלפ '
 ר׳מהזהו הבהודפ יעחז הפב^רהה^ץהז
 טינהמווהענש פעהןעמן ׳,(רההההחץ
 וו#מיףןלח הגההו ףהידגע ^עמזווגנ ז>

 *!ויו 1^לכ^ויבייההלגזהןו זרמיו

 ^פזיומדיזיעפ הגשי ומנשזוסויג
 ^ינע1(״ידמן(יו1^הוךזי1 פדץ9ה
 המ^.פגישנוחחהוקעה^עפויהדיהמיח

 1וז^הו^זיתהוירזמופןעומ
 ויומעהשידםףדפפשמשיגהומפהשה
 ןמנש ופגהןעמויעמובהיהייכשיהז
 יוץהזומז ף4חהןננהגן ׳העבןעאהדמ זק
 ןפניהתדהמ^ןוהנהן ורפחחהו והשח^וה
 הא1שהנשי!זהתההוי ׳,הושהההעהלג
 '"ווז?ופו׳השי9הש,יו\יקיעהנ*!תוםדןפ
 ץע רעמהו ׳בזהיה׳ פ שיהד וועוין*40 דה
 סי^ופעה ^ינן.*זבוזכוזי ׳כ השהזדדפןינ
 -לנ,דהה !ילינ ץיחה ן>נ הבו ־ סעי קננה וננע
 דינשיעזומידחה ;-׳ ןלענשישהבלשננח
 ־דיפ גולשה פ9 רעשגו ופחתפדדפ השלש

 וי#ט שי ישהשעויבונשיהשיה גיז׳ םהשהו
 זימ ימע ^ דנגע סנ!>נש ופעה הדה
 עשהגשיפ-שדןיעישדע יהשענמ<ןולח
 *יגו^יההייהוהגת פן:המד9השד ס״לדפ
 זעונה דמ ופ םיששו ז&וגדה ץ?עה ^וען

 דיגזוי ויבהמ^דעלנלןיויץההגשיויהדונ
 .זטשידאה^שוע :וישענו1^ודבהההוומו<
 יטהד דנ1 יה#י5ה,שד יעהו 8ידדק הש]ש

 ו*וע*1 1 1ירחי

 /וי1 ןנהוחץוןמ
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01* 

 ׳ןיי

 !4׳ז0י
 מרו׳

 ימימ*
 1 ]"'י4

 *ן^ןז
 ןי״י
 %נן<
 *1יוא

 ,*1ייל

 ו^3>ס ש׳יח רגו׳ ןתדכת^וי דדה0^ל8עו ^ןאמויידנמגקמהדגנ^ם״^עו

 ץ." §י2ןן ח ץ

 !רבזיחרז ךדימגץסעונ^מי׳
 יס?*׳פינני$ יגהסביתבשוממךדלמ

 ינלחזטדדשעטלגטי עהוזזנהטופ

 ♦יזעמ יי
 ני4* עוט ^יחזי^לגשין^וףנח*ו>9ז\דגנ
 ^בווגזה1ן^׳גיגמך9מ^ דומלבו
 פמי1 :<9 עב׳^סזי(סכנ׳דז^מ!5שגעת
 דרשופהטד היריש עט הנטיזתקמסח
 ינזמו מו1)גש העת^עמן ן^ע״נ ט־לד רגדף
 יהבזיעהז ^לזסמיו^זעןעמזייננ חע
 %\ןימזלזיזךמעוכו^^ןמיאז
 ׳מקממזח&זמ םעזטמת&ט;
 מת;מד9זחו8ע ^וחת-יפהזו ונגח

 לענהלןזנדדק רש5"׳ הבשיי ןנישדבדמ
 %ת!4וי)ו^דישטיזיטיזיהטדפמטדספ
 ׳והדמ^־חהממעהעפדיהו למ1ןיהל
 יגנטגןיסימינח!לעטתולהינ וסעזי^י

 יעעחזיל הייכז ^ימל^חלבןיוה^ח ^עמה
 דטי מנזז^עז^ז^עלרוינחתזיוגימ^

$ 

 "וזמדןעי ץישגתשדפ ץיה!
 ןומ>׳עחזי

 !יזמ 7עז
 רב^ישי.ינע(עמזייע!ע(יםנמט1זשט
 עמטהזסמדויעמ^ט^בחבזומו^

 יגללגמפזסומהל למ ^סיולה&לנוו
 ץעהעמיע •׳היבמ ז&ג זידזישז ־רזייגזו
 לז׳^ לטעלטופלשיייסדדלזיעבוא לגש*
 לז%9לל^!יג׳^וי?דלגט^זי8@י מ־ח

 ^חלנז^הזפימומי^וניטנטןלטט

 ןטמג^^גמךדלל^ליפבמר^ופןףפ
 יזיזטזנהיתיזזי־זט^זיגסחו ערו^ולשמינ
 וגעיתזל ^ודעדילונמ1מ^^יזיןיי>מ
 ז׳ףייזילטפיט״פ ׳׳ונר^ככלסהלעםט
 -'זמייזינל דעדישךפה שדמדיעויטלט לנ
 ישהעע^זלי^ימיגרזע^׳יסיכלמרבדף
 סעחמצל^יתלגטיןיטייפ^ללגנונ^
 ושיעגמו^עלינ ^עג^זנ^ממל.זמפמנ\פן
 לפ'0גיןיזגמגהזו^> ויסזרעילגו זילעה5©
 עודהנט־לג*״זז1ןזחזיין^מ5 י לי יגב
 ךולטלןצמזיההייפ היזיד רגדין השרפל טיד

 יז
 . 1^ו^ףןההיקיז^ך^לץב

 ז&״ו עלפלטד טידימ עט הגשי המיההיפ •
 זפזםוגצטוהעבש03ל?עמן טיכזיליהטמ

 1 כ1• *>



 !חיס^יג״יו *\מח זיב^ייע ןוממ
 הלימבגיבחתזז1גכזיננשין^טזיובעגי 8?
 ^גויהיוהעיפ •ימדייר^בצפימלא
 לעוימנדנוופדמיעדסדדפויו^זיבזיי

 **וימומיעיגמיען*^ דמהיכעי
 ןמ1!}״ל יןןמפציו^ד1קס׳6^1
 ער רמייו רשיפזיעד ם־דדההשלשזספי
 ןוזיא ^זוןעמןזח^וההזלדלדמיףבהמ^
 (^הדס^גייו׳ו^מ^נמז^דגנ^ דיו^מזיו
 ושלפי חצ*נז*ו^בזמ!ימהן
 מטדמי עד סדרהזעברא רבעי ןנחתזיי
 ©ץעא^זדעי^ע וושמלדביזרדיילות
 זונןי^8(!עחרע טיןי ושעזיעמרז*^
 ן^נסגזוגולסימיסוימוימעאח^ליחרןמ דרליי $ופר׳עמו שיימרמבןיזידןיגד

 חבזוממז פי9םנ*¥םד)של#0ז יץ<\14ןוחודין^ ■4* ^•ס־^ימןעמרזננרל^ס־שעןרנומע

 זץוו^רעיחמממ
 ענזיריריסרמ^ענרמע^ררנז^עעא

 זינ&יררגעיפרנ־פרשדפ ׳3ילמסימ'!זי1.
 דמיי^יזותריאידדבזייורט־פהועדסירדה

 ׳יחןי.םי^ל9כןע
 מ 1 *2 יס" יי

 ג^צהיש#ו ־הועגזגמד^נןבןזונןגג
 הקודגיד זישיגלשד םידדה ויעבד^לבשי
 ^עלקמ!גדלגןימןש^ד^ז<ש1דמ^ן
 שי^פע (!עמלגגנזןי רשעפעועןררמ
 ^תלזיגומתתתחרו^״ח^רןימג
 1דפ ^ודע\זרבררר^עזיגזטיר\יכרתרץ
 !רממררו וכ*^נןבלמ<ןגיררע.עהררוה
 ר־ישלשהגעיינזסמר^' ׳ירתפרבד

 ומר׳לרהתזיח דעיו השלפרשד סידלס
 4יז!)פ]*עעןרז*)נפ־ערןעמ1ספ'1 סזח^וזד
 תררן^^^דיבויח^^מריוגנ^
 ;ר*רתחח!נ8וזפו,ד5זיתהולמר^ונתתער
 ׳והיתרגמאב^ריג ף&רשאוז

 דיפלש רבשיב^ערזהי ךיוביזכרירו
 "!*,גפ*׳ רשופרשידג־שמשלשןשרלה
 ןדחה ט ווה תיששעו רמרתענ דגע רתח
 *ןישע לחזיו רויא׳מצה ןעמ-אש אממוי שזי
 ימיעןון^חר^רגשן^פל^הדמ
 ן^^זעומח עהולז$י ךג^^מןיתער1*
 ץג8םף גגס זר^דמ^ ^זובזדזהו ךילג

 ("־י
 דהזות סדדהה^ת הגשילהד תוערפ
 ^חוייפ ע!ןע היהוגחשדעבש רדה.מיש3ש

 ןבליהי יכי^^סעבדןבסוץ וכךיה\
 יגנמןל םרשען השש הזלנ סיגל ^ינה
 זצופמחגתפגרזלמ ערש ה3ין ׳זיי^פ <עמדז
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 ץימ״ג״טדפ י *זינדמע זיעו^־^למ^ ^
 יינגזומי&דיזמוגהועדסירדפהעבדחז&שי
 ^ וע^גףהמ ד\יחהמזמסז|מ
 ימיהדכע ^דגנ'ו!זםע*!הקעש^
 ךווי *ח ;לוה רפ\ע מהז^וי^מ ע16׳^??חזי מ9
 'זממ מי&ממע סדני ךיראי ןעמיל
 לבפ>חמ\ינת*ח9 ךעןמגח&גץיב
 רו$*ןןחךיייכ זיעדגזישיר םדדסהזמנח

 ׳ף^חה

 זינו^ע^דגניןי דיה&עגלתימזצ׳פזו *יי*
 ^גד*מגועגוז^הלןגול#מע<\ו|לחה ,ינומ

 ^!^ד״ימ^וג^^ורנחתהףיגא ו^ר1
 מדדקעשחבפיחןנתצמטופ >ה!חזיי *
 .עמש םוי^וכחזזמיממוינזטדמםיר דז1מי
 3פןי ם״לששו ,סעע הז1>ג ולעה

 ־^ינב ולנודהן ף!לחזיג<;חן •עכמ>ןע#הדגג
 זמלשזמשיםמנסלתח י״״חןתח ^
 ןגרןימ^זההימוזיעזומופהטיריסירדה
 לצדץעאת דמע סיעגש קצהןעמןימי
 1!ןי'<ה\ח1 חלומחח^מף^יזוזץמזסשף
 \זי'•שחינו זמעי^דזחל עח׳ומנןגשנ

 •׳העג ז4כקש(!ינסבזיזע ^סזימיחמ• .־
 וי1מ5ה^מחחזירדסהנעי ומחההיי# ק
 ןמ ז0ן 48 י (גמנזיומ צנ סי&׳מחז סעש ^

 זהטיז5ינן;גכין_ךשעהןזותל>נו,רשףוזלחד
 -׳יאו וה^גימיףכהכוחחוויזוהתוחהצמ
 עגמוה1דחהזצה(^1דחהדדקזפ^זסדנזו
 יהבחתהז ףילח זמ(ןחץלח1חג(!ממ1דע
 \י מש ףח פדנחמננר םזוןמייי עופלע

*)- 

 ףרןימגרו8יאממיתיחה
 לעיזיספחד^ע מעמהדיעכ
 *=ממכגו ג״מיח הבהזמ ם4זדמג1ממ
 ־חו^ב.חרן!נן;ייחבונין>זןיח סזמ׳סינפזממ

 יניירגעווית*! !ויהאממכ

 •לי^ח חךיייזד׳טמ ךמעי הךיופח
 גוחש ז1יטידע חחמיסימלדעבמ פ

070 10< 
 פ לירזגסכל ך1פחזש ן&ץוחגגגוישיוצו
 זחע^ ירזח חמק םיגעע סד#רגיומחוה
 ןילח^יעאשןבהזיזו ריעבו זמדגוזזדגןייו

 •:זדתי /ומי חמי 0זי חזדופחדזמחי יהיז

 סזקסדמעייהויה
 זממוגחנטרשמממן

 /יחוו *\ןי*ו ז<?יו
 ןרוימה ךרד \ז חלמ ץדבחמח דממ *!מ



 ־ח

 םףז<ו> ך*1ח1ז\ע 1תיע
 0ייוןןנ\סיחרןלג אלו םיבותכ רועו 1הז׳בהגחתיש

 י^ריגייפמטדוןלהחגרצם^כוםיבזיכנ^ו
 א^ז4ו\יימיר^ןןגיש ^יחז^נומח
 רזדבדב ושייבת ירבד תח רתוס סזומ רחח
 ׳^גמחסיה\ר ש״^היע׳יפנדיותכ רז ייברגב

 \נ ףחשו תששיתחובצ (51 חתור ריטרמכ
 וב ־׳הזמ *דמיל רז חתמנ ןודרוז\ע םיטפצר

 שריגש סיגוי יריחסיגוועו דוכי רוברז^ימלי
 םיכדד עושו םיגונע יגש רמ\נטה^גד ימיב
 9 הזמוממ^ ט^עע־םדתשרמש]ווביגוטוע

 םעזבד סבוי יויחלןכן;רמש עש דבחררזלשי
 ג&ח&דחטימח סח סרי)גד ימימסריגשל ןכן

 *זוושיפז
 ^שבשהסו^חרסזכיתץמעועבדת
 111מ^כז סיש^ע סישלע^ען לת םויתח

 ויויץ*ודי!די
 זל׳יץ5י ^זדח^לכולדגמ^יודגמדגמת
 ךומייפו ׳דתממ^ינימיוז^זגפעמ
 ^מץזחךהזוזי^עז1מ1^מגיט/י
 וג^מו חח ■וומזימז סדהופזימ^צ ייצוזי
 מחי^^מעןיחו^מיגחהימהרנןיג
 יי9* ז4ן ד?נח בוט ז?לז עדי ח1ז די4ע רחופזו
 עע׳ו סענוח יח;ז18כ חדממיע״כבוצ״ח
 [ידגו

 ;וגומדתוע 1ווי1!ןריוד.ן1 ווו ייוזלהזייז

 זנ^ך^וןממתפמזיי^חרלמחיה^כוחןטל
 ^^ח^ורמיחזיחמז^הח^חיה
 י״זגרמד׳יד^וסי־יטשלעשח^ךעזי

 1)ויח^מ<ח^ו-יובר^>נו4זחי3ח,רב1
 חדעשיג#״,ח;מי*ו;״מוי*> ׳ח&כזי ח%י'
 3מושיעע*במדתחינרו4י*ף ץומ
 דחחי#!פגוואיקכעו!!3\חינגחרומיממז
 עוזימחפחורגדזעגוסי^עבזיגזזחדגד
 ומיייי

 זש־־יזיחז •גממוז^זמי פ*ח5ז!ו גוייגעצ
 ׳$!5 ןכו עחומ ונות*׳ ץ זעמת הנימו זטזירתו
 ממוו^ד^י *"וקזחו ;ו**ו1חץ#כ וזז
 ■ץי*׳ץ יחח• ^עגגלון געיכהח\^י*ח ח0י ^ ן1וג
 זיןימבדמחיו זימ׳יחיעיחע אי^זחימחו
 געג^ו *עקכייחיס *ומח סימפיכגימחעזוחמ
 יאייח ס״יןיכעפ היתיךיחז חרזממיכ קז ןומ׳
 רמיח זיז ץ זוע׳דב דומעי ז4 הז״מייח
 ממ5 דחיחי־ו סדץומ^יכיוע דייי׳וזיממ
 י*0עהן^חגממי*ו1מו!י'יץי ו^מיקיז
 ׳וגוע ם4ה*ואהו ף^*חז4גזחגו*׳ו4ג
 ךז4וני.דנן1.דכז4ז'יןי)נדחמ *רכפ
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 ן^זיזז

(9018[ 
 ^וג,
 !08ד
 ן־י#
*160 
 ימזז%>
 *מןדח

 יי!*(*

 ^יגע

 ^1ז0ג■

 .ימידאז י *זווקספיי*© ״ מטמו^ ׳׳ייענ״יזנסועחציאגנזמ׳ז
 צ (1״מ^עגרג׳זירועזסעענןסעומנהמב * דרומו *גנוירכת^עטעבבזתכהפרמו

 י^ט^זזשזורניאדזיןיןלמודאןאדק)^ ;.* ן*!!**
 ועגן!חבמ^ז^תס>ייאואזעגס!1!חכה 0שמו
 סך8׳,ובסדאגזאןצ זמצמדמ^יעידמל ^מיןמיןימזסוייחאלו^כע:^•:
 ג%^1ף?0וו1מך^סןמממ^מ׳ -

 . ׳נקחנמ ול ז^תזמחבנ* ףדימעט הטנמו* ידע ןאךי• הגוטתוטעין סגיטעיגמ ץוזווי8זי
 ־. * יך^^מ8״*^ג%#1*ןו יויעמיוז&ג יסמנטממסבהז*׳

 " ךוי^ן^^זימןפןץנו^ממאבניידי ^ נ1נסרסןכזלעו^^שרפסבמרזיכב
 ר<טנחן 6גמ98יןהי*9 רוטא זמסךד* £ דיגאו המיזו ,דנוובוייןאומ/יאיקיעטב

 ^^עיעטגנייןוחלץזחנמוז^תןנ^^א ״* (!שאר סעג סעש עמבן סעמז עשסנטטזו
 0'* ע^עגופיזימאגזעגיזפזי !*דאוגסק היו9^^^0מו#גז1י*ו4יג0

 ^ י׳^^י הי!ו1 אוה־סומנובי יאפאנסי^יזינזו עדוז^שזדזנצבנימזוןיחע !4!י1ור3רו!0
 םבו 0ויג4ו ניו^יחר סדעל זח!שבזז.מאז יכ ■4י דעי וח זכעס רם״דנ׳ד^יתג וזי תדפידם ץ^ייהש

 _ גסיק^נזויו^וזובמסיאבאוקנ דמא* ״'* גןימץרשחוגד&אשידשאכ ־*־ךינח*?
 ^י^מזיאנטזודננטסואדיאדןסזידז&טלו ׳*יי (עוים>ז^>נרלוזומםוא^בטפ1!פבשיא

 ־ י• <**■: כןת1לשסעעגנדפ♦הי^ ** ם!זלףרכז1 ז4לן י^עעמןהרפחתןי^^^זו
 .־ 4י ^ור^כןערו:^ל>5זונרוביודיכולמדוז<ופכוי^די וסעפבמ^כהמסיחך^זיז^דכדה

 גוצ^ל התעב ץ!מער^ננ1ב אדי ז<ד ו^זו רצ׳עו ץ10# הכד ^ ןותנמגיפה 4ן$מז
 ^ן3מז41כבו^שןכדנעל>0 ז*^ד 1פ^מפ $ 1 וסיז^דבחכ ותמע זייזיגי םיגגש ז5של
 ^^ץגג^דשיגזד^וזו^דירלעבז פןבעץ^עח^ןכץר9יח
 ^ןב\ דע^1זתזזויםלוע5מלכמסוןפי יש^ ^כ^ןז1זבז^וןישצדמןומזי^^

 ^^זרזזי^ועבהוכ^יהי^בנטו " ^
 • ^ '־יד^חדפ^^פ -^דעיע^יזיי^ גי^עץוחבמןכוד ה\תנומךלמהןפ^

 4 ימועי^ ^ע:המ^ עהז>ג71ן״*^ע השען< דח^יגעי/גבןכ ^!!י< ^<וה ןכן ,ץנה ןפ^גור

 .יי■



 גזית עאיסעסר זיוממיהעי״אובס׳מענ ־ג"
 *עז<*\ז\ר*ניעז^דכ זחזגהזיעע הירמו 4׳עןי.
 מוומ^יי״יפ ץוזהמיי^תזימן*
 •גי״דבדו־גממח־^ רזהממרטד^ומ

 ש\רי<גזוז\ 'ץוהבמו^־^
 **ומ^מ^סה־כ *דןי^בעס '"
 ז4ע;ט ץ1נ1ל ן^נ אזי ט ?עמש הכדנו׳ רמז'

 !יגוזז"

 11״^ ־סמ וגרהית ^*,י^לתמןד^ל
 זיתימז זשעמ דועפ זסמ&מיזשימ
 םו^פכסז׳ידכ וירזי^ן&סז^זיגוטמ
 עימעייחט ונז?יע^ט גמולדז^ ־םש זודוי רשית^
 גזי פ סבה ןימחו ושע^נעוכו^ימדגד
 עכ זאזמ6זימי4ס!י^ו\יו<1ו יהי '0%*
 יימיכ^דמדח^בזייזיוכע זידייסש
 מיוג* ננ!ה ן<ןץכז סז^ז<רןימהיימדדז חזה
 גנךנל^^הזלוג^גן^הידכנפךלינהסע
 ;ס&סמיחךטעיי יןיחנ^יה׳ ׳.יוץז4ן?ח ׳י־
 זגוזס ז4ש סףנחולח ^עג טמיחזסית

 *יו
 י>

 .הנהויוהיוו;"׳ ^ןמדמיגיגיזי1*ומומא
 "יןיז&גוכדב^ירעיווישד^ולזיי^זג

3* 
 ׳0,
 *ייןי.

 *זמטיפ&המיו^ *שרשחת^ייח ?
 י 4 /*׳ו

 ^רמ!^סגפנ0ואנטי9דגז<מה ■יז
 ^נעזיעאדדינדמיכומך^ימגמוגסוא
 גייגזיר^עליי^י^^זחיחטוהדשו
 חן*לטחספחי י>י •ח יחו והימויליח דועו

 מפעובט רקףוזמהגדטחךכ1? וע3#"
 וי״*מי'דא ^דןי0ז^מ7מנזי3מזט
 *גימ ^עזפיימןינ כי*י\ע *ימ^זי זיזכיכ ןרדה
 *דמ^כ^מו^ון׳ונו^ידט^רועעיזפ
 פלעהגיףיג^זוךרדיס^1צ1ע*׳במגו
 ךעדמיע עגהכניזי זיוהןכן הדהמבהזה
 פד^לןגוכ־גמהךו־ויץמקגזיממןונ(
 1רננעוימע !ח^דעט^י&מןונגזחוה -:
 פיי^זטנייח טממ דינ^תגוכ ,גסודנ־רשה
 י'וץזי\ דיבהןומ ע״17מ ןיע/עח\ ת

 וזיעו הפ״^יימתו הוןשס*ף זי^ ונה
 מה**טה9עח%דוג םידסיה טד^י ךז4מזי ה9נז
 י0ס}ו1ג הדוהין\יטלד3ן)ע 5#חח0(כז
 חיעומעסיודוגחוהי&פהבמושדחמ

 זיז־ין ז0הזיגכן)*׳^נפטעהי^דם^\ככ
 ^ז^מןרוחג "ז נפוןיז0ה (31 מנ^מי
 י&חמגמני&ו עויזיש^לומןתטימגז
 ח&הט זיזמו^מ ייג^נועבוזסיזלנ
 ילזיו^ה^טהזימדמיו&כהילזה^
 ימ^יט3ו!מגץ^?זחמזומ

1 
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 4מממן
 ןממי

 *גחדיניומימוויימ נשייומ -ע***מ*0עעחעיחידחחג דועוכעבז^מעז&ולכח^גדמ1?סוו4זןנ^
 וע^-י&׳ו ייו $^לג1ו מ# זטז^ ^^ןן\ן5זדזגוש^זצ■

 יודוייי
 $ זןוזוזהסזלןשתד)נפזיזיזימ־4ע עח
 יענחיע ומיח ףןהו%לטף זוזפזינהמ^ז
 ךרדג !וזנ^י ונויפא ז*וזי ןכו (^לע ףלחו
 ז*ו1ך"זען ו*מ סוי^זיז חח ^חרי ז׳יוזוזו סויה
 '׳,^ז^ז^ג^כ^חז״גוונעומן^
 ומומשכ בסחלזיגיזי ס *ונמזי עזמעו
 נ*ח ןכל ן גממ בגרןילחגסעוכ זנמעד׳ מ
 וזיבוונלחג• י11מןיפ8לעמ<טפז<לו^פ
 ננ1(*זיזז\יכויז*גיזיוזישזווומביזי^ניז4
 לזיגסזין^י פנחןעלחגו־^לועתיי&פחו

 ^־-׳־''•־־ *דוס* ימ

 י*עדזיר*שד*!אגוונש *סממחרשעטפה
 *־מיח-עמתז זונעזפמשו םפסשטיחלדחחב
 ישימחרפמ !וח*/ילףח#(למיי וימינ
 עדתמזיממהיתז ןרהזימי זידמיזו##ן<ז!י1
 שובועזו ס!בו סדמי העב*ך סי&׳יח הענש.־
 שמכ !#זייד9ס דפייח הזחץיגודיסחזוממ
 רוומדיייבז מוע#מיתדפמחוקחזזה1יוג *
 גדפןנע^גרי־החההעממע^מיימ יז
 וזז!גומחר*שעועע>נ ־דבעחטשזוןת
 מיח1ר)טעב ןדדהןמולע מעה1 יע *חחל
 םזםי^שןזומזוז׳יסויסשנזעדזיןיועמיזי

 ייייוד וביי׳יי וושודסו ?ץןצטגש

 יייוז&מ
 %]ו1
 *יעו#
 ןו־דויו

 %זו:

 דעמע פי^ןה^ידר0ל3יתפנ1>1ןעב 1^בדחיהדעםירפטזודוהשץריפ
 רש^יחץדוו6^ה^ס*^ן זועגגש ^ררמ; -זתומי^וזוג^זטיג
 יאמ■ ר^םעששדח)נסי>גיזועבעבדיהחד ג&מוע ^ןעד^ר^סדשיהד^^ז
 ירד )מ תגגחנ םרמע ןנגךדש^ ^ ונתנגת ׳ םפשגכעגרזכינ^ מעלויג ןד׳י־^ת ףזמיי

 ^מזןפ>גדחכ^;ןהז^טזפךדש^רש4 ^לד^יימופשמהו עוערעשי׳
 ץשעשנן ר^>טךללנ״]ע ןצהי&מוסיצריה דע\דשי עג״מזל׳ל )טשה תכפה ש ןידמו
 ךכשג^ןע11חשארצ^זטיוקזוז<גףמן\רמיז!ע ז^לגנשגנ העענסעצדהו זיז!# ^"פגע-גשת ףיוזיע׳

 יפ^י׳חגן^ רהזו לה^ןזטזוןדזו^ףיגיכ ^יקוחן ףלזזיש 1ע 3!1עה
 וםיי־רשיהזסד4ןהצווצלשדכזשדחליחהצ ז^הז יש^לשדפה דסיל^גח^תצ

 • ׳•סדימחיה סיזי]1חן1ג^כשג4זלשןיןהש>פ טבנזיכגודותיפס
 ^ זוע^ד דפמ^זזו- גיכי םיגצישהחדמיי יגשהשהחזחע^יה
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 עבמןסירשעעוהי^ש1ע^סחןזעשוז1•
 דעוז^ושזךענהמנוי^גמת^י״יוזזמ
 גגגור!נמעכוהדוסמו!ונומ\ר1!ויממב
 1מ משמהמ שלש קדהידי^ע עהעהלסנן

 דידיגיא ^ינייב^דודנבץמט^ןוגתןו
 .בדיה תעגי גזגשגו היהיוומבמויבהב

 'מגגהזזןמןנ^הידיבנ^מו״זמנזז
 ןג\עמימ םיטפשה רע?:
 אי^יי רע \ ויג^י

 י!זע^דן
 ^^צהתגיגןכ^בכ^יח^בוטיזו^^היס^

 עמ&^גןע^ימב^^זםימ^ימכ^(
 ^^1ש^משטלניממו^ישזיברחי!

 (״״״ו1ןג!1וען^זי)זז*ן*ג
 גנגתי׳יןעעגעז׳סט^ויוזגעווגואפולע
 *ערכ סגויהזטכושזטממיי^למסחמו
 ^הפ ז<וזיז כי״י4לידכוי ז^יןקז ז<דז*י ומוזןנמ

 ;ומזזונששעברהטגשוזונשםיעגדה
 כיז־־ימ שלש ט!פ\שי\ע1מעשלע\י!מיע
 ^ומשדפס 1סהשהגמדדןם-דשעו
 ־1״י^דמשיע^ד!0ו!!9\שגשדטיעוגשמ
 ילעג שגמוהמש*3שושג*ו>^שי ןלמ

 סגעחלידשל *עזשו^משל הגשדוששיזיהו
 יאשמ זהעייג־&ה •ןשמ־יז־מ

 ^^ררתמרגהחשדעירר^וו*?"׳
 ן5(0>ן *ישימ הפמו ־הניע הואענוחהמווהמ

 .ירשיזרורג^סגזןי־ס׳ זסימדמשלסלני
 חבזמה המטמשו סדשעעשזה׳ שהניש
 ^3ש זגש הרשעשבדהלגלמזישע^דההז
 ^ן-!>4 שלשז4י*0 ,׳ווי^לחלדענשטשבכש
 ;ןגיו1שהדשעז!לשב1;ב;זונשעשתז סיפש1
 לממ^מ^זמבשהחהזטשפדשסרעי
 !הנמב ולמהדחלשנשעגשולחשלםעושו
 "1י״יייי"" זידילכהדריהיעה יי"׳1

 ךר^דו ידייוז",
 ^^/קיי>מ1)(לץוחי' *

 ליז^ש זושעןומ^דהזז׳זסשעעלהןסבגמה
 ^ועניכלוומלש ןמה ה^לנזוש דע ןעשגסשז
 @ז יילע ע)נה\ימעמעלפז המלש דלמהוגש

 ׳׳""ייידהגחסעזיכהגהינך
 8ש ש״וזל !ליבה י׳עומלזחוזינזמזו

 ׳ ך !?■***גנ^ לזע)# לןזן<>ו
 ץריזעמ והעשי רפס ׳גולרהב

 ן ן

 והעשי הלהעזיזטש הבענינז4ו דונשזירמע

 זהימרירפס ׳יידז*ןבעשווץע4!ץב
 מן3מז!מולקוששה!להנשה

 ^יהיחז^חהןהזשמימןשזסישדחזופשן
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 וומיך*
 |מןמ

 ימגי
 זמנ

 4מלו
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 1ימן:
 ;ו1ץןט
 יזעמ
'%8 
 וזזעפי^
 וי&ז
 ן״ן*
 4 ׳נ^

 מ׳בדטדכוכ^וניומעז^עממכממ
 ^נ^דנהחדמדכ0^זח11ע?נ1א*י■

 זיייהז מ\ה*^פיוזה;ו^הגש.ע^
 עשוגומינוגנ,דו>נג!ע מוח#׳דמנייבש זינעוו

 רנהכיגגבמנע •*ע מי״עחלדומע דז^ע 84^1־
 ^ ירמזחירעכ !דנוע^פשזםדעוע
 (^^יעפחזיזוגטזיז<ףוו6מ^זדמגמ
 ׳^רידגיל הגשנמשןסידשעבדע זחוהךימ
 רשע *עשדפס יירגןב עשור דפק
 ^רגשעבשזפדשעןמזיינשןששרפנ
 סודדנהנ^ו רבש דיגש׳ה דשו ךלהו וז״ע
 ינשעויכבו^גסירבגזו^כדעןןד^נ
 ;הר88זי4ו1מו זצמיומזהורושץודויצוב
 סלןעוורדכגשיצ םיןגיזוירגדרפס
 ו4יו סעלרמעלשסופךלמשוט ימשו!׳ ש

 ז<רזע רפה הגשהחרןסששווהיר-ינ
 !חמשבישסופדלאפדי^תחזי/־מש(*

 עמסחןרגיןימרתששחהימספזעוסיזלע
 היש 4אל ^ טילרשע מף^| ויגש^חויו
 וימי םיאיצג־ה^דא׳ ׳׳6ץ"
 6דמ^דהר!הש>ניזהנמידגדמב\ושייע
 מ^גשרלמימהקזזנסשחימרי^
 %31זעג'גרןגחרגוגדוגר(!וג^ע״מי
 ינדנ ר\1 רנוב׳ררדז^ו הנוילר^רש

 היהההינלשהגיב ידגז^יזרץונוידין ףפא;
 רועינש 5מחד־מ׳* י■ הזזחזיויעו הלישה
 י הרדה הגוו לנפ;הזזוה הדשו י^זה שיר
 והדח ןב דזעילו דדוע ןב ןהדוש רזה ימיב
 ^ןגורעמןמחמרוהיטפשו!יימ

 עש&רו והילפווה׳ ימיבוהידנז>ב\דחיז
 הזו עדיוהי ק קירכז שרוי ימטי וה״מזע!
 זיביש•!דרבןבעשוזז הירזע ימפייהמר ןב
 - 1הפודה !סינ ההזי דנ־ב 1זוייעו ן׳וינר ןב
 גמהשגמימפ^נופןביירחתןיזחיימוב
 זפעוהימוי והישמ• ימיביןיוןמחו •שון4רה
 ,ןב והידור וסץגיוהי יוניב!לריגנוה היילחו
 ,׳*זוב ןבלדזח• והיקדניימפ 1יהיעמש

 *דזיא הפה•

 לר׳ושיירכגלכ ^גרויכ^מזרדנזיגח
 סדעסה וברו סיריבמ שרד ןניבו השינ לונ
 דלירו ן<דנ-ינ רשע זיעבשז הרז יפרל דע

 ^ונדייסמ^עהיןוחוי ץוזחסמוהלן
 הוהישינוחהשזחנזס סיהלהשיר השמ
 ר8יל'ינש ׳ודעזעסעשזהי ׳גזיריפה
 גןסוהששי ימורו שעגש דפה וופזגעט

 והימרי עזלהןןןזנדישהדשן :לשינחדפפ
 דיויי 1

 *!)סינז&צז הירכז •גח •זונלתודנחסירפ!)
 'ר^מו^גד דפזז רשע ׳ותזלרןיזחידפה



 1םימיזו ,דת רמו \ר9ס במכ ינועה ירש

 זיחות^מ^י^יזייברורג ■.
 ממעי^דםויעדחעוז^זייי^זילימ^
 ■יממ^זג^ממו^דר5ם\עממ
 ז>נונצזליכ1י ןפדת ןנר ;דע ןתמי רגכ
 י^ הי !ה ונריעה׳ ומיש ופ\ויעגדנשיר
 זוזו ו5תכ\ דוירר מ3ג׳י סדנ^השי ו^וזי
 גדוזמיר דדיעועל ועיר ך?5הי רשז4כ ונמיה יזה
 שיי־ירג׳יר)!!׳ ז^ךומקההוו^זיכייוה ?ויהיו
 ממינרדבתדןעגיורזעמיןעממפיעוג
 זמהמה^המי מרונמגוודזש סיגימכיד יכרד
 יעווןהייי? היזגה ס״״זמהיהג׳גתושמיו
 ועין זם^מ;זועיוי לשש ו\ תג1 סט דז הנמיס
 גומ ןונג!? ייזלע^מכ הירזוזימסיגז׳
 םמן1עדמ9^זוששגיותוי זיצומע 4 ׳יניימ
 דב^יבן דדזץימג'י ועג^מתגזסול%\ירחו<מ
 ומפשידל ךומהזיגייייזימזוהימזייזותע
 ^ןנז׳סגדבורמלוועהיהיוהלסמוו״ריייבה
 כררןימ^ועךזמגומהט״וזותמוהיעהיזי
 עץיתתגך דע ץגיטערס דוימ!׳ ינ־יטרכ
 שירהיטיושדהע^גיועייייזבימו

 ינמודו ררדגזסכגמ^תומכ פדהיזויוהושב

 תשאוגרעע
 מפ1מן שר4 זישיריומ \ניגי1

 ^וימו- זיזגוןה גייז׳יייזותו ד^לכו
 דניין רמ^לעו ימיו.

 <8#ן 4״*' ד^ידגיו \מ8יו
 (אמדאיד■ עפזיז (ימנב^יז י^ז
 *עיויע\ ג^יזיזי זהימרמ ןיב
 ז /\*׳' /\י" )מ^ויגנל רדנ <׳!זסזציחי1 זומ

 יג!ץ5מב ימ׳ גוסויזיתרסשיו זמוגי

 ומליוו שן6ח זישמימרד תי&ד
 אוןיי\דפה ־׳דזזיווסשז וזע־לי

 ומזזמלכ! זיגו1ו! ווחנמ^נו גסחמ
 ךעמתי ךשגב ן׳זו^״סהייו %דה

 'יגיהרברמגיפס
 ונמיויינמץ׳זימןיו מ4י יחמו ךמיי

 *מיימזמ׳ו דמי יחנה •כ דגוי
 'ימויו געבענשינזוווילשמרשיז רמייו
 ח^יי ונזיו ידייו וחיסיו גוג

 םירבדה ז^לארפס
 י*^/#ר 1נ!תין תייו^עוכיו תונש
 וג׳״ועגכ " ףמ זימשזחניזלזי זייגריו

 ייהזלק 8דחר עשוזוייפה
 ימ^דו־ו ז^יי ^!וו״פבו^מר סרחב

 ריחינדין מ4ז םיטפש יפה
 ^ימייךנתז.׳ תרמי דיירוזזיד^ו ת?ג־
 זעוההריסהו גתי% זךריזויניזויו ו#ו
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 זי״דעליטמ יטאה %אמגמ*רפה
 ^עויזיויר זתזזה_ םויהדת^ג ח^למ
 יאעגומ תכ$ מגלמגנלינ דגמ
 ממעילאמו נו?מ לףלטוזה ^
 דתומליו לעמ־מליועלפ עוער

 ךזנעוז&זעהו #4>גחה עדע־ל^ע־ן ונמו
 ויויויזמזחלו ן^חיו זי0ט?<ןלוחי\ 1יעל
 ו0ל#׳טין דריו .ץדתזזעו \חג
 פתממ״וליו דרזוזודי םפ^זנרעה
 ^׳1 ךילהתו סעהךזחיו $ג
 ייממיוזיפער יעחגי\ פזזמזסיזל ךז
 ץדויזחל׳^יו ^וחי\ 'ינב־עגלו \3ךנ

 לועש׳ יפס יעדימחץו ותריב
 שג סלמ ־כ ןעי ץ$ל 8על יוליעל נ$זי
 זבוח&דגליע םדנממ*יןי1 הצעטדו
 ךול$>8?יבל %נןי "עחמזעו *׳ןי.
 ץנלמל#ויתו וכח'׳• ליזןפזחו

 יגל1*#!ין\לדו המעז ץומונווזיות ?ייו
 זעידמעומזלגו זנ\מ לימדירנזי
 ׳'4י4׳1ד^ודתלנדכ תגע וומועעוימ תחמ
 ^מלף^מי ה%נןי ,'ל^חידפה
 ד6לה־,ימב\ הנווהת םדת^התתו זוולה
 לעדהיח?י זילו4ען ונאאלוהעעימ זעי
 זנ^ש11*4 מ לדשלוןעןמנ1 לה$י
 תלזטגזלו וסחרת לדוש יימ

 ילמג־,׳ דפס סזיזילמהזמב ינ4ט!מ
 ךנ^המחיכ ןמזמ ס־ת^מיתן* תג
 לדסברזידי זעעמת וכחןפל 1$

 *עמדו ירבד ׳^מייתסמיו הנבכעת
 *4יומו עאךגזזח הדפופדז^מן ־מזז1נפן

 8*דהיהילו גוזימה ישעגו היחיזי
 עיגהשדליו למחזז ל4עבעיו 4ןח
 #13ן#ו*ץו סללנילו תילננז תולעליי
 /\ *״ מ&וגיז&ז עילהגל טמע?לנד סיחוזס

 תכבלזע־ן ס^נ׳ענ* ץחלו דזענ$לי
 ׳,ץ׳לדחיו הוזמלכ ןיזימיתי^לו •]1ימל

 >י ויחלל זודפהל ההזל ומחת
 א־ ועתי ז4ה םז^ ■ומהדולה תעלס

 ירועג״דול^זו י הנ^•׳ סומשטך ךדיו
 *!?לזיש״דחל ;ד •גמ5שדתל ־"דהל
 לזטדדו^י ועדי זעומעמשיפ דע
 י^יוחמעילל דמעי וזומעיעלמו העי:
 ץימילד טילה ווגדיסלשללש לדל
 (טלוגעיגלו ז1ז$ במגפיזלוהחגוז ךדל
 ועזגל״חמול וג־ןנגו םיו5ףמשכ ךדל
 זוגפמזסל ךמב לעעדךדל מיס
 תדונממועי ךיע 1*וןגע*ל עיע
 תליה הדלב ענה ליגעלפיל ןייו
 (גלגלי ׳כ יה1!ל ומזישס־ת\ \$מכ
 ילמנהרמייש ־^ ןיממזמגה יי1ל



 יתדגס ובדמסעי סימ
 ךיע ׳ת^סימ

 יג^זומ^ז יגש עדוישמ ירועמ
 יי"*■"

 'זיעשןיה יעודמ עועלןיגדל סלעדי
 '^י)#% *|§ה ד\4חומזמ למחמ

 זיגרוח
 גי^רגו זהגיחו ג״חערזיכ למבש״ת
 ^*דןןזן חג$תחו רימתעמו %ח

 חוחחלזח 1לעממ ^יי^" .
 גיוע^וולנמ ;לכי ומממעחי ^
 <טע י־|ין ו1מןןחדי עשימ
 *ל!* וגפ וומעהן חדומ ותדמח
 גממממוי דינדדית
 יודעמךפפ ןודה חדקח1עי ךילף
 בויחימחכ |ןןע 4>החמןק וחטעמ

 לרומזלז דחו^ לחי ןשןי

 ןמגיבפ^ע םיחפ ^דומחזח לע
 (זז** מ יגרטהו ז&חוי^וו וליחתי
 'גרוח דמחז ■מ!^; דן$

 ^!'!עעיכמ הגת^ת ז^ש^ח שו1חי .
 1דפז^כחיח ח% יגזתןוימ
 וממיח למ ץל^זיי ל יזיכחמ• % *.

 ■סיייזיגוזש ומית ןזסימא ןימ
 ךמ״ןממי סצנפ י^לשמ
 ;העאק עסנגו זייאהדע^ע יתדבע
 ד#!א#י סימ תיברחוח !ןראמ
 עו1יס׳.מזיא (;דא ;עימש %

 זפרוח ׳זוןי^ הממוסת
 ;גןמי ךחממ ,מועדנח סימז&ומכ
 •■׳גאדככ %וחזו סכחדגג םמ

 ^ונמחיר סא זעת ^לזיק'
 <עוקו3ניא!8ן תיתכ אמגיו נן?זי רתסא,
 <5־״ 1בוזאעידצאפעוחןילן זזי&^מ

 ןמ יזא 1שוומאיו ך&מ יילאכד
 אילגיתיזתידו זיב״א^מרה ףמ
 ז^מתנממיז %י טעזדחב מ|׳ר
 ^יזאיז ז^עויאןה■ אצתסזי׳סיל

 רמצמדיע ׳ךמןתריתנין! רזוע
 !^מינא*4ל <^ר 'עדעגאגמזזונ םנמי
 י|ן^םז עןועדןן?ז ^כחיזוגיכלר )?יע
 ^חוריזעו תחגוע כאיגיןדזמ ^ו
 תיהימתסמ המ^ זכריתב זמג
 ,^??זשין תי^דמ הערעיןיי ־קית

 ןבאייזקפרנ ;ודח ■אךס> *
 ן״דרמו ד$|!:<^!כזיל&יה^ו מהרד
 וזז<י1ב6ערפ חרא תימטחראטז *מג$
 זתחזיהמיתב המיח^ המוחהאזל!!) הרוחב
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 יחיו• עטו יגוחו י&מפוותהמת^
 הויקינ^סזי^ג

 ועהגיחדייחדין •*ןה עוישאוב
 *יי־1 עגו זימו זישחחחותו 1ןסחף
 וגווווצחר גוזזמ )ויעי^עיתסמי•!ומח!?
 #1חבו4ויי)׳־ממ<חו *ןו^יז ונז^ו י#ו
 רןינר סקוו ך<!י| זלמזעהח יממו
 זפ^עגודלו זג\ין דיכעדוגיתד רדע

 ך״עףגח)ימ ס£ןן ףו״מיף סנוגאן_
 זסוזפקמז §ןג תומישי
 %יג״וף פכיזהה 5!מיעמנמ1 ן$ה
 וףיטטןק מת? דנוחגגווגו ףק
 פו*עבוי ^ רילגיףמסח ךולמ
 4ימ(ןבועב *§ען דועחנייי !ה^ל
 וינעחצח^יו ^זחח ;חזיטמיוייו ןיזוו^

 ארץ\. ;ז#1מלח#ו§ .הדבש
 ׳רבחי טיקוגימן !(הכהזיחוזחו גדק

 ׳יי^ומל^נעז הי© סידנדרזול*

 * רומ**

 ז
 ךמ׳1'© ''יניבמו יז׳נהןיעג׳גו ונ*4

 ךזייהומדנחו ✓ייחמו .עימזוי .
 זעעימעזעיג חנןועיגו ומיו םימומ■ ■*
 יזומדחס^ף ףלזי היחתדמחץ ן^מ
 י#מ ןיגחג ה*׳עי/כן ^טזעי \א1ממ
 3וזל*׳ענודייו ;^זמ סעמוחויו יס^ויו

 ישסמחיו ןממה ^ומהבליו עיץ1

 ׳!ג

 'יוימחו מדח יוולה ומזייו לעג־ןחה
 מ1י1חיין ךחחג 1!יחהחוי1 וזגןאוח

 "ןיוצןליו הגחו \י(*הדלן - עובכ
 ׳יימי4דמו$וו ו8ןוזו חחזמוודוךייו )נחיו
 מיהךיילכ״רחן ןוןי^לן םיעלמ

 גימזוח־יוה דמתה גויחמעמהניהיו עזי
 ׳'*ג^ץןי>י דזו ז1)*׳הנמעןפ תקטמ
 - >• ומזייו ',דמזממת ורשעי
 זוע סוניו זיעועג סדחחהיז זו^מח
 !חזהצגז^בע וחנוי וטחכחלה ה!ןינען
 ממט<ץ8ו ע^טזי סהי^ הנמממ
 ^יוקגדיו ףיייפ דגיןיעעליכ ׳זעזזו.
 סי^ש ודיו יתמ וונעענוזללן זעגטקו
 ויג״ןי8וזח זיגחקת ושגיןימ 0;ץחדמ
 4ןווזטיו^ ז^חיי וידע העינ .ילקי
 עטמ\ועי גיוודגי זוזנשחוהו בטה
 דגרליעט! ףנעל סון>\געינ ויפי^ז
 ׳ןיינזנוון-,(1>ח" יגול9ןזלעו ו&מחו
 \דטידבעה ךלח הימרי

 ¥ לועיי וזעז חזחזינוענ דשמ?7
 ייי\ח!>טגו ׳'יפדע'? ■קמחיקמ )ףוסו
 ד@מךווג וחמה ימח ולוח פוחןימ

 ונזיחח םזחי עימיזוגהןנ'? ןומהה
 דזזמהגובשיג רעג זומחדאחח דשטנ

 1ראודזחי ■סנוחוי&חו',ףומ



 ׳,זימירו יתומ שותזלו
 ,גחמ״מ־ םקמדןלמ י״ילסשנען וסע
 נ׳^ףמהו ךימ המוומלו ז^מזיזו
 וולתימיזו •־^דזדמ ץדלנזלזטיכ ז^לו
 (.*ירמג זינ^ה דמולזסן^ל מ!י
 *דיהישזיינש זג־וומי לורשעיית
 סימיוגוזיגגגזאטונו זמוטח^ר ^וחפיי

 *יגוי^ו ו^עזמ פיז^ימהוזלו״ו םרויו
 יגזעוגמ5■ ז58רזימ רשזעגיוו היילעב
 עפזהישע^י ומע (וזה דוע פ רקוי

 ׳וייורהסוצהיזוז שלפ ז^יימוזוס (רזעב
 םעגויוד וווונולן םדציזוירגד
 הדפ^מזעויו^ וו0ח3ל עוט״מלו ווו!ל1
 נמנש^ילמל זחושודטמשן !4עו
 \1מ5נ1 ^עינבירמןמז דהו^ל זמיווולן
 תומיניח ימללעפה זימומו יננסחזי
 עזמ ספהעג יררויזי $לוחז*ח חכויו
 היעדשאו וויזזעו תיינידדועלו יערוו
 עבז^פזטוזלו מורעיל פי$כלוי\ויו

 יתדנע1) וזעילרעבוזלמנין םו4יחין
 םשרג הממיעג רזעי\ן (אםיגזממ

 'דזיתה ייגזיוו זלוהוסוסויוללו ועי ■־
 עש1׳ םינורכזוופנלו רחולו עהגהףמו
 ו־דזחה ריוינזליי חקו סבדגיזף
 ריכענו קלגרמליצב קללו דיו יומו

 *יגבויויו יץנולז וופןקוךיפוי
 % 13(531 תןוח טזל.ווושז4ו ורענו

 ^זע* רזופיזוויו ^להייגגו לןלדפולו
 ם^זלת ׳יכבויחיו םעמלו

 'מזו1ץומןי גירקפ דנחיזו ווג^הכי
 ןונותוומולפ ונקנעה רקבי^י וץ1לו
 י^לחיכיע (כ^ל זוענלל זומל^פ רעיל
 *יח&עדכ תוורפ ומווינויט ינקמלי
 ומףעול4ל יממז (!בולו עע עולו ריקות
 עמפמו ונקוונ ןמחדגח ךרדמו
 (יןינ־ולקי ויקודג וילותזוימדךיל רדנ
 \יר ווזיהשיו 1והורנעי זימפות דעמו
 ^ועלואמסי יחזרשאי ועדניונ!?י סז^לי
 גןענוולמלפ וכץזו דדמגווו׳ ליקנוב
 י^יגיק ילזונמ ־^י*יטנול וו^למזלו
 תוחמלמ דעירע ודהיכמגובמח ,תדגונ
 ^זדיימי. ףזוח ' סיזיטמסרה םצגלויל
 *8נפוגלי סלפה קדמךונח םחרמ
 ^חדל^ יגקעת שגרו יחדו תמלו

 כ!\*א ךונייובקעלשית
 • ינעמלו ימשגו ס^ינממו^? עפי

 ינכומל• עןוץעיו טוקרפלל ןחטבמ
 יקז׳ומנזל ,ורקח יננללו ללוקו יסיפו!
 'י#'!*)ב ףנגער עלנפךוחלל !ףמולו
 6מיהוויול דורמל סדיגללרפמו קוב
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 ןקי"

 }יימ#
 *ד
 ית^
 וו
 ימ*

 %ו>לכ
 גאוינל

 ■מ
 ןי%
 !יייגנז•
% 
 ^ימיומ

 ■ז־רכנחגזי יגוזאי סנוודחנא הלי
 עגמאמא ה^יפא והאלןחהת י״יחה
 *דמע םא ךיטכמ דוע״דנוכ ולקה

 וגייח וממח הוויה עייטפלואז הניזאה
 *נמו^מ טקפחי הונז4יחואו ע8י
 $נאליייע זץעי ואדאלזתען סרהשיו

 י^נמממ ?לחת ד&יזמעדמח הנבומו
 ךעוולעסיוי- ^ ס^תה הייער
 ממלזנאי4 ■תחנות ילועמ

 הניזמ פ סונאת ואטתמימי הפקמו
 הגסןמילא ■ןפעפעל מעזסנינ סלקג
 טיאמיריח המומה סיבמ הפי 0הא
 ^(קזייעמ ודומיו גועביןסגג ׳!4^
 הודבץ*ן1ווסזע 8עק!1א גמ" זראכ!)ולעני
 םרישזוד#׳ ,יממךוד ת^>
 !ן&ועתאזינ ןמי*יי עועוגייוזחא דקמ
 ג**ז דעתו דיאמימ ף*אל *וגר

 י !ימעטחקוז תגנקיל מ׳ב,4י
 יזמ רצאו רפמהכיא ויקל /זמףל

 ׳#מת^ ימהא •וניוףיךרד ץז^י
 יגוחת יעליעתיטצ ומיכמנ \חנד
 עדוה אי&חןריו יגןחהת אמיןרו
 עקות ךמאקא עדוהו • ^יץייא

 *לזדפידדיוןי*׳ ףקח זימפח 14*1881
 גיזחמלח ענ^יהגו אומתואותא ח;וחאל

 ימיפ^ג יןא סעטמימפמו ,גגעדוהי
 זורטולז דמגתי ןיועתריומ ה)ע
 ממנארןי טימי אעדהדאחיסן תיבע
 היבת;אן יתעדי ךלעתעינטאנאו 1^מח

 ימ9ו4ו תווה
 איאתומג ומא.ארסופמגא^יוא קא

 צניהיריי \קזתת היואנאתימד^ ^
 (ימ^ו !ןיוגח ןמדח\עת3ח^ עגולהני

 גמוסאנ ןתלאצ אתויחומאזיפ זמץזתו
 ארזע ^דיגאלנא סכרמ

 יןע״יתתחר אתמיאמלעד• הנמ
 !ליננחוא ■ןמ יסעטסימעמן 3אות^
 ־ןיןעדהמו ^ימעת תחפונמו וקיע
 *עגמהו ותדמ ־קכעומהו המזויה

 . םמצמג ״1ינא רמכנ התעו־ סידחי^ד
 םווח^ימ למעב אסאתז? סיוזעיממ
 *־׳יתפ ו *ללג המוחה ונאוןל מטדזוה

 ;תויתואה זיגמ
 תייתואהרכ 'יפממאוההז
 םידפזנ שולשו העעואאזזוטאומננט
 עיממהמנותיע^זימודנןיתואותואלכ
 ןיווןיוצסתיאהמצז׳נוורוהמה ידפסנותנ
 יטמו^סויריב^ז ןואגהדעסעינח זיפי
 ^־ןגתואימרפס^ המעונויד זיג׳שיה

 *בלבו סיחמיסיןיומיפסהבו ם־זחחסיתפנ



 מו^^יוןמרזיייסןםיזימנהממתיז
 ?ןיגקוניז^ 'א ׳םיזימסיזתהב

 מההנ^וינבה^ע^וויזיינקו^ סשש
 ^־יא^דנמיג שוריפ יענומ
 גוזאמ *לש ^וא םעשו ונענרא אד^מוניש
 ^\זעש במ ןמיש רענשו םיענש

 זוץזי " "יי
 טשיןטםיו^זמזלויסיששוגוואמשלש
 רגפ ענ השבכ זושמח סידניע ץמח ^ליא

 גונח רמעי םרבח ^ייגב צ ׳רשמח
 ׳םדומ יגשחתחפ םירבד םעגפו ןמיגנ

 6ישלשורגומשאדןץגשתם^ןיגמ שוריפ
 <^}לםו^ץשדשערעמשוםו}ואמו^א
 ץיגנ רט$ל סזזידץ עןיושפזי ןמיסו1 חיר

 גיזיפ יגבגוואמענואו ^יא םישרושו רשמח
 גיואמרנומש םיפטוח נאויעושייג^לנרור
 םיחעב םירומ 'ג ירשע רגמשו
 וג^ררןיז\ירון^פר5ו1סר\ןכרז1מ
 ^לעןעמ שוריפ רוזין!שאדזו
 טמחעפיייימעשחו^רסירשעררויומש
 ^יאטבסזווןמיש םי*לשןרנמשגוואמ
 ־מרםיללרידון5פ\כ וסיפח ןמישו יז'דקזו
 ד^ימ ^יא רשע שעש ןרהאו רשמ ץפ
 םי^ירעענש ולאסהותהמאו סהידכע

 5יףועמ #זו;\ י
 מסגרווור *1 ׳ינוחאממררושמז
 ועמ חדויגד1מתונזידש\^.ירמי וך§;
 £׳$ ורזחי זוזח םזויחאו םוראדנעו׳

 ,יח
 2\ש% .ש

 * שוריפ יי יח!"*׳ !"?ץ *גויס

 <לא גל טרלןמישסישלעןגוואמ
 (*ערמולימוכדוע וגרה ןמוושעזו ןמסו
 ;ישלש ראגש ענ עוואמששו^לאוינמשו
 #וזי1אדבעוייםישלש!מרמששסעלא
 ח1יוזילכסלזי. !ו ׳רנמשוסישש
 תו״יא *ןודיעל ןנואדתי%ונמננוזבןג
 ןגמ שוויצ '?ז4ימויושאושייע

 ^זמסזלןמ-שםישמחזרנמראוגוואמ
 ץאר רפמ סוודקפ סיפה ןמישו ׳,רגשת

 *לע עניגוואמ שגגחו ףילא םיענראו רשש
 '\ ׳רענהאוסישמרסעואמו^

 רדסי תחפ ■ונידזע הרפיו ועעיהוסלמו
 סחיפ ותחזממ משיגרענרח©נוחנ%
 ץא סיענשז רשש אריישבש וו׳לכ ןעמ

 ץזע ץיש היושעו סעשגוואמעשגוז
 מודר-וט>5ייםרזררןןפ שער ןמישו ׳׳גבהתה

 י ושענשורעסוא
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 גוח# ז <89ש\0דשענהיימשנשסכייי
 ןוןגינ8ףמימג^ןי1וכ'8ו? יפ#2ן9מ!
 1ץנף^נןעמ שוריפ 1שוןיןוע^דגג
 זינמשו םיששמיז^* מומש^םידזע׳ז םפש
 םרעו עגןסן שצח ^ד?ו יי זמית ^לח גל
 0יממ ליח ירומ גווהמ דפימשן חלה םירשע
 ׳דעבשוסישש מי$זה דממיימי

 יי ח
 רכגייי רוהשפ שריש ל״גש ׳!עמשומ
 ?*ךגןמש/ויהלפןעמ שוריפ ׳ערי?
 רעגש ;ווהגנעגדזין ^יחסירשעז השלש
 4יכזו^ימ'ז1נת^יחמ סז^מיהסועבהויו
 םושו העש םהיוזיגל

 י&ומיי

 1!הורי עגונש שיח ס ימיה
 ץןני ,י ׳סעשוסישמח^יחרמייעג
 ׳"$וסה!מ!יממכסה%
 שודפ

 !ומ
 1גת^חוויוסהלןאיהשדשעומזיינענרחו
 נמזמחלמהריזי^וננוגסהומזעה^יה

 זכ $$!**

 'מ^\־מןחוחי@ישר!נ^ פ !זונמשו
 ;׳־ ׳ולנעוזבחי^ד ד?!מ גימוגמ ךהי^ז סייחוומזחמג

 דזוהריקמשהיעיינןעמ שויופ
 ינל ^\אי סהלןאיק ששמח1 סעש ןיירוש

 $*ח סעמ ףמו ףלהז תרוני שש סעוזמוד
 ם-ילש םדהעשהחמשעהעויגמוםיפלה
 '*?.וסיע!יוליגמ ל ׳םדשעדןיהמ
 ^8?נ י^#\ ויהיהנ סדוע
 !ףופכ ףניס ןעמ שוריפ ףיומ ימיחיי

 להפישלשוהגמשייךימנש
 בעיי/^הייופהל^־קסעשו

 ׳י * י* 4 . י !י י םחענן^זי םישלש!חשש רזי5ן
 ׳תעעימימיהעגוען

 סה\ו#^דוי־3' ^ ׳ודעיייסיי

 יגמש
 וזיעה ןגמו 1^י סהלןמיק ,סעומשו
 םדסוס הווהי עגמש שיחכי^יחמשעו
 םעוזיג4.כח״1דפהששו סימלשגזיהמגגבש
 י$>גחיזרן5י8$ל 'ד 1 השמה!םומדה
 דמיעש סדה הז״יי יח סרפיי חיזמ דינרי
 !ףמכנרגמימממ שוריפ 1חייטמ
 ויש הענשולוזוא שמחי ^ה סעומזיו דחה
 מ1ק היפחהייהזיזיןןות^ולמ םז?ל ןאש
 עג>ו\המ שמחי ויזתסימדה סרעה הטי^ל

</>\ 

 |ז<
 מ רשע הענש ףיר סיוח

 #נל םירננ׳ב דגיזוהייוגג 'מהחזןייה,9יב
 (י8 ינ ןעמ שוריפ ,׳טהטנסמ המל םילמג



 ־־■ ^

 משלז ־זיזיח ^ לג ־סז^י ןגביה זוש^רו כייז<?צ
 4ינמיל\לש8ח דגלט^וסזוירןינוסצל
 #^נ^ס^מ*ן^י*יי*8ו\
 ׳׳מ^^עגשסע^ניעשסייומזיזיטוגחג
 'לגייע ס9י5*1יי*יד ימטמממג 3

 -ד־ %י •■״ ׳1 ^

 \י3 ייוזינייוי׳ 11*
 ■ ודירטמש דימסיהרמציב מ8 שוריפ
 לשכשמלטעפמ/ןילסיישנהלעעול

 )עןינות^וכ ש^ןטיטסצמשז
 8רטע!זעגו^לנגמבטעימלו*זייו.ומזי
 עשת עושימבמ ליעדי •גגפעזיגה^ל
 ^יפדבי!ז3נ נ 1לשלשוטכמשלורא
 ז#״למנ8 ןמהזישהלמ׳ ן&שחנ

 זיגי״יכץגמ שוריפ •לעג־
 3י)3|}י׳-ייייייי

 1 זעקית *ןייעי םתלביק זוע3שן טענוע >> 1 ! ׳! ר !11
 *4מטעמ ץמלן
 6מען^ךמץמי\כץ^ף־סי^)נן^
 \רו^^!% ך ,־ז^^עביו^
 ^לעפגו^גד יג\ע זהף_ולייידיה יילדמפ

 עחיג ׳וי^נמק-מח
 ה^*ה!^ץ<>געבטן^ץ^ומ1ע
 \זע!ץג*יה 4^^חס4י^יהד*#•
 1*1!ילאיי*י1 כי1!^^ח\טי/

 דכ שלל יק רי יפלע קלמ ש;י8שן
 ^8יעוטזומיי ותי5ע\ע שיא שיא לשמ
 ^ר״גנוק מ ןז$ט ענ ימיענ ס?*
 "'| !זיעשמ םישגש לר8\נל ינוש ענ
 :קזיקתעדאנשיו־יג ורוע ועייענה

 שוייע ׳•שיוסועיע^ניןי^פדכפהרר
 ^דל רשע לש;ש לרוקגש ךמו&פ ןעט
 ^ ^ 4׳ ש0יקיז• יסעוטעותון־וט שטחו
 וממ,דגרל ׳שקמקנז וטעלקיטן
 ^^זנומסיר גווז דמזען׳ר!ולשרתה
 ;!ריט שטלו ש*3פ סעלכתעלכ ששטל
 וןין הגות שלתלושולנ סורתזי שומנ
 ('*ימעםעטלקלטבשילמייזנלו'
 מי1ע עתןישללי^חמנמיא!ע _ג>
 *׳."עייעי שי־ובלפלי נזיוינו-ילנ
 "מ שישע *רקנש ו־עופ ן38 שו־ןפ
 ;?]וןי ^נטזרקימיסעבשן לשטלו ל!יטן
 1ג'לרשע<ת>יןע'יךיוו1פרממ;יטעל קיזיו
 "ח •גש ימי ז^ילז ׳•לאי זיעלרלרעעולמרל

 זיירזלגעסעבעזלנשמץט ילרעל סליבל
 כנלל1רע;)ג3^יתנמלע % ׳•שעש
 ^ 1{ץור5עי)גנדי *'״׳״־* *,"׳■" ־־**-׳*4"

 יעמ
 יט *•4־

 וסדפע
 י ו . •׳!

 (*ז, יג4
 ׳ליו וזיגה



 .י**׳ מממגימ

 '^וחוי*ן1 י\ 1זמשיןיסודדמיוישן ן£ן1ו
 !נז1יסזמ^וניגל4^זוונג'מ?;עץוצ ^
 זידקמשמזועצ^כןעמ שודל ׳ןגמ 1 '״ .
 ^^*0מומ^מיייע<מ4י $$*

 ויל ,*'1י
 ש^זוניבבחז׳רכועועיוממו:ס'ענועוז#׳>נזוו
 ׳סעו^סזייעתר^ויעילועעיזוינמי^ו |^'מ

 ו4י *יפנוןדינסירע ^דף1נץ•!*גז 'גז א!/״י
 <ןימ1מפןעמ שידג ׳יץי*וןגרון>^ג ן|ויי0נמ

 4ו*ו^ע1!1מו^דפעזיועעז^מגוע 1^שממי
 י" ץיק 1*יז סרח שעו ■?עדו 1־^1 גזיזת^יי מ$> ן#ק ן״״*■

 *9׳ יישש %ש1

 חסעש^זץיזונומשומגמח |ו;
 7^׳5׳״חזו7וזיכזיוושצמילגצן>ןכשתת0צ!?יא*ז ע!.'.
 זממפ^רנמדזין^יז^ו^^י׳^ג*
 י(י :סעשוסוענשעווחמוו&היוטשעג *^לקי
 6דפזועגן>3ן(ץיממויףעיבנז^קוין ק*ע
 <ןןי1סןנמ וע1ועי^וח1מכע1עי5^יוי.ון *?ף|יעג1
 ;\ון-לנ ע*<מן <ןייח םירשעו ס!*׳ זייץסש !^^יו

 •כעזימו ף^בכסד^יי סצ׳בשוסען ;

 ולמ׳'

 יםנפן סנונש החמ סו&חשועופעגיתיזימ
 #י^(1^^מדסודו?<^ו ר
 טץמשודע 1ןמו׳קןי1ז^!אעת?ו$ע

 זיזדיגז ^חסדשכןסעשחך%ובש עד
 $ןי נ8 סה!י ןיגויש סגמהחו העבש
 ץז־גמע סממו סי,י\נפד זממןמיוין
 סנעוין סעשגמש ץיח עשכןזעיימ• ץהין

 אונקוצי ^ #ך־
 סדדויש

 "" יכ ןעמ שורע מהנוזמ
 סיש3שוסעש

 זומק^עןיניק
 סנע לענלכ דכזככשמ ןעדי חי דשח סיממו
 דו**מ (ןן?ן<עגסידד1שלעזון׳<^סיש1ש1

 זעש^יזית ןי ימ1משןסש3דח

 ■?זזי^ןיעגעד זןןזו#^!נ#י
 שחצ

 ןעמ
 ""י ^"־ו^זי^ויי זזאןאיס סשבדוף

 .^ץ־דחזי בוד יתף ךח סישלשן השש דןיבן
 ^;יויכףעמ^כ ׳הנשסנמוזיזזיחמ
 5נ8ו^זלר!^עב*׳/דועו6פה1/ריפומוו^ש

 ןאיק״יוזי סשנשו לעבשו ^סעעוו
 ^ ׳^דוז־י זעו ץלמומו



 ויו/י/ ח>׳
 [ו1^>.׳ר

 ע ז־0/< ׳ח

 ׳יל״2$?ו

 סי^ח^

 י ׳/•־-׳ 1- / ^ד-תד^ 4^י־*ר*<ן*<-

 י—כ "מק^׳׳״י*^
 ־־דל י 5>

 %>דדי\4/ימ:

 היי**
 וי

 '.%> ׳ 0,> ל;14^־ ,1 י '^1 '> /עהיעגי. \1^נוצ׳(> ^,גי

 ןן ץ;?

 :•ן 11

 ־■!ן 1 {׳

• 
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 ,.^^ידזי^ל-ת^ ^'ןיי^עיי/סףזי ?<דחגי■/^ יי*ימן*ד !* ג 'י יג> ןגי<
 די>׳/>)ג^י)י ^עו^ל *ן&גט 5 '^חיהזךצ/י^וי#

 לב״1נ יבלןין י7ע-^ומץ/נ\'עפיא ןל3יי

 "*מ !!מ#־׳*׳* יזי*^""^ ן0/" ן״*׳1)־/י^יימ " ^*י^׳י׳^ 'יי'"*'""1

 ^)**>*>'*1*1*^*^)^^^***' י״״

 ?1חג>י/ 1חל^ /^זיבזיג׳^ די^די© ץיג^ין^,-
 ^כ־׳י יפ ו^יפ יל״^יי '* י^י^־ו^י־^ *7'^

 כ3*רי.ג3 >יי# ^39)*



 \^\<קיזיע ־•= זיא־י :וי*.* *1,ך״,
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 >\>י

 ןי4 ןז*מ-ף^<׳*01א *זגזד >£^1י1,*(* <£*.!.*>*'
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 ׳־ יגיריכש ךכיד>פז<#וד*ע!**ש י־טע*ובי*צ

 \>. ,׳,4
 ^•ג <**>•* >

 •כויג^>**פ\צי0כ1

 'י׳לענו^

\110 
 £^ן4$/-1^י

 %>־׳

 5^״%.
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 ^"*יי***

 ^וס^ייעכג**^
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 ^^ז44.1-.־ש^'{

 "־*י־׳-־**

 ־ ?<%{?: !*שי• זזו ז־. 1:יז־.*<־. ,*1*.*^.



 '־׳׳לוי^יי^ *יב *ד־כ>**ייו ^ייייכ <׳יי גגיישארב■ ׳■־* אשי^ןגשיש^וישדממ ׳<^שה השד אשא אשיו אשן*ן אעישיגיו ןימנ^זימ^י.'
 *יממ*♦ לי״^י יטחייי *ז־-ניסימ ג יס־די .חורו יל ויהי 0יןי• ה\ג>> אשד שףע!׳ץ־׳נ!־שןיז־ד ם-דזע טופ^י/הי *•י^י אלןיי !*ד־רנ היפו ^ןי ז דוא^

 6^ונ)1^מז^'1י!מ \דז1:6מיע\םד^ו\ ,; ו^י^יוויגעזיחזו^^ראז
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 ׳11 11

 יי83ר<!!^ ד £

 העי

 דזי\ ► מסדשמדן^ראז^ריאוץרסי^ו
 ב- ־•־. \'־׳ (י- 7־- •\?י־^־י־■ . ג1|<

 ^^^ר^ז^רידגר^מדיי?'״״״ *

 < ^.^ך8!^ך,ם^ד*ג. ,

 . 1 :נ^^^^םימןי5^3מ יי״

 .ג,^#מג^ל?ליו^-

 ,^^ניאוס^ום^^רא,?י"

 111 ־
 : י

.42 

 י* ־י
 גגזיד

 ־י. *"
 \כא
 ןי#**זי

 ,"?י
 י5לה
 ^ס%רז^\:עו^סי^דא.אד5. £ >5ןי

 ^?ןמל^^^ןז^רו^ו. "7 ^|י1ץעער!ע^^^ץר^ ^

 * ^!טמ^#ו^*#י8ו יי•

 ז* ^ז^^ערז^״י■"^' '■
 י^י^ו^זו^הי^י1י5.1 ל

 ^ןנזו^םד^זוימעעם׳זיה^דף יי . ״ '״ "ירי ' ''^
 $ח

 שער

 *ער*
 ך>2ע\

 ראזז^ ^שמרה^^אז^ו ־חמו6*1מי״א?י\ 1|;^?41 ג׳וצ^י

 ^ ^^ש^ו׳דךנענימויה־^^בן״־יוגעיםיהזי^לבנז^פאאיבהיעאה&־־שךימיל^יויאילוטעת^ייוץד^ו^*^׳;^.ץכי^יי־^זטיג'
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 זץיץ[וה ד*זי^לזיי ^ד**ליי*י *ל־עאימ ^ ץלע "•דיל^\—* יעיי^יהמי ם\מךמ^יהי^ךג״יםי־^אר*י\^כמיו?ו^נמ
 יי־" #ליגי\* לוע ץלי >גלן •יומועלז ךטושו־גו ־זיניימ רן2 ו*^יכמו<\ונכו<.דו>גוגייזילכ\ו ט־דיליעעיו-דדטמ־זיוי^י^רתיל—" טיגגילללמ^עןו

 >***סד־""*ידזיגז^ייי^^^זי •">*') \,ב 1חג״מ״^מ>""^^
 # ־*"*ודיזינד—׳יבירץצניימיו******•*■י'*?״*״. . ^*י^*ח(**ו
 "^ע,חדלעי4^ד*מוצו*־״־1ייוי^י5*ןח>־׳>^יי>״^י*"*י**^ךח1״י״עה-יי*י י י >





 * זכירשזו ׳♦ו-מבד ןהיכימ^ םירכסו סיץ\זוה יי׳^בגה ך^ימדו עעמ^זיהשעןיסהמוממודינזיו יתיבחו 1מע ץ1ףד *דויה ןוי ד־עמ־וין ב• דזו*יכ

 י* ׳• י >נע ^ץ> חןי\ יע *דימ חןי^י ן ך^ל דנועמ ןךי\ ישד ידידצמיז׳ו לחמ זיץ^י ׳ ־ ׳י םיהיעפמ יסיינעזד םדז♦ זר *יזלגוניהן !עדנ 4׳ ׳ר ג ש יגין

 ו^י^1(*?י1^יוסי
 'זד^יסי^^

 י ן 'י ' ׳ יוו•
 ו ו .י , 1 ן ן 1 1 \• 1*. 11; 1־ 11' 1־ \־ 1׳ .

 > ^ ז&^ישיי^ •מ*עדי>יןממי^

 ^זינ׳גיגז ןגעצש'׳ ףור* ףייכ **4*דזזי סומעבש ש ןכיד יידמג•*׳!!םי־יעבש׳• •ש\ה>ג>שכההי'ז<שגי!י *י״״יו י ד?יגי£י"^"
 ,,'י יכ*\דגדי ונוע^י •ןוניי *ידנמיזי) *)השפ.*־־ * המש זועד ד יי ה 1מזע ןושמש ה^יש ןנויי<ןםי• ויגיד ן

 :ן^זבזישוי דג ייש *דדנמיזיו י ומשייו♦ היץתי



 : !./■ ן

1 ; * 

* 

 \ - ו
 יי•

 ן- ן ^^עס^דוע^גק

 ^גשסישו&ו ** ך&יתיו ^ה<מםיע1> שמח ן*יזח
 ן4ח *" עצו?שנו^^ה^^\;ץונ1י,,
 יון, ׳•ךזיךדי׳יין^י^״קיןיי־־יי "'״ י• הינ" '"־,'׳־ •-י;••״••• ••-•'•

 |\ו4<מ * גג^׳ז^לח1עע
 ר?\ג^.םי)%^^פ4מ^ י"
 י1*1 ,׳^חו&^ו&חקד •גי׳ ^ית^^ףי^זלרדז־^



 ,>י'ז

 ןהמ
 יו?^

 !הגו



 .י״1)מדזימז0ז1\ג0'^לג-01->'יג\ן1רזתזגז־--.ג,ח'1ו,1־גףנמי:,.בסג0גגו().',>1ג<ןע0־,נ^-צמיז.ן״נ4יינ־יי'18ג

 6—׳1עדחדינמידעשזנוריגמכיןגדו^יפ םימשה ת^ראן׳דךנמימוג^ספג׳—ייהרומט^י^אדירןנוןיןצםוןי-מ^כעו^ייי^יהזגיזוציג^יג

 ,יחו

 ךויחלו
 גייועכנ

1• 

!$: 

 \ •י*$

 עעח.

 ןשעיו

 %עלמז^יו^מ^5?^ע ? ״""

 ^םדמףגמה^ו^ךן^1ז1^ י""׳ "","*י ,""""*"י׳־"י!
 ^^ף!(־ז^ם>י^גןרמ ; *-



 -יגל1

*0$ 

 נ׳פעי־גד ן\ןי ״■־• ןדיימרי רוד חג״יזו ץחמ 4יפ *-\'מן>5ענ דמפש בדעח *י־כמילו לח רו^מגזאומ ׳•״־* אזמיגזוויחהו א1ע• אמו ובשיו 'ך-גמילמבושז

 ? חרףבממייז *גממז בונ^א*• אניפז היב\כ 'רמב אובי •היחה 'דךנלייוקו%פן7כו^לודפ ולב תיחד וסיפ־י׳—י ימי '.יג*ן םידשנמ ץעערף־ד־כיגיו>ו

 ז. ־ " |^ידעצ^^ו_^^.
 י ;

 .. 1 וזמ

 ן "^"•יוי>^^י^וו5ו,

 ־ך£ םדמ!§ד0%

 : '^יח^סכ^סה^יחר^

 וושדנח דג^מיידדניגאמ ליי-י'*,1׳
 3|$צ*1ודנ)*וו9תגין ^•*!ב בוביח״־״ יעב םחמ* ע*1י •יימשאףבישוא ןבש• שרויה וסע רד דותבעת סמו• ,תמ בידא זישילי * ־יייי *י* * ,

 גווו*^"■^, י *""*,י
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 ,3ל מזיו סש1^ל םזיו םש ׳^ל זיויב^ זי־סכמ^ בייחמל נירזימ^כרזזיגזעמ^כוןזדפשמ^'ךזימ^י ךו>ם\^3>^י^)ביי\
 חיכ ביגי ד־גייפ^ ןרזמחן חושא ןריוכתז וריש\ ן-ערבז וביןיו^ ץערכו וגרןי^ דירשגםזירם^ דירשו ינדורב^ ץעכובןיעף

 4*?שממ8 , זויגע1יהז!ו^״0הד\ואנ1ו1גם4י1<רמ1י?ו_ ן|

 • ^"י״יחד^ זי׳,.,. \• •• ••־ ••'׳•• יי" ץו־-ד- !־

 1^ת^^^ם^יוויץי^" יזט^ו
 ^בו^מו^ריקג^■ ו* "*י"*

 , > %י^^>3^'1וןו?א1

 ^ץי״מ״י ו**ו^\ו1ש^.זמו^ונו^ונ9^ו^|^"^
 ^ן^ייסויר^זירי^ל למאמ^י תפלס^יני^יי מ?יא יימ^י 'ץיחי ניפ•׳-׳־^ דינכ'0׳ וינז^ ונגית\ .1נעז^ ונינשל וננתנמיג^י ןנגרץו

 '*"*'יייא*׳־ דישי\ז< י׳י4ינ 1ז1י יו• מ!ב.ו*דב>י*זיז 'גדיש׳ייא"־׳- ךייוזאזתא ךיגזי ינדי־בא 4דצונ*וגןגנוורעו׳\ת^יעט^ ליכאנדו\ניני1)>גל



 1ן \י \ ' * *
 י ץעימ י \נןן י * -* בנולנ־ת אגב א\לני1י *4עועל 4־ק 1ג*י ג־דאב זני״^מ * !£'מ-זל גב *ראבגעני ״ במ םד1*ןגגם1וחפש>י\ '■<מ1ץ .

 ץלעו־גזי4ן ״-.*****דמאהןלבא• ןץ1לעןנלמ1לןאוה*גד1" *!מ־י׳זיו*ו *וע\ו׳—\ *^יו8%*\־^\ *רמ\*$,*0י

 % '<עו וידעאגוכ^י רדגאיפוזדאעה דדנמיס!ןז ליו רעיי ־מ3 *י ןפ׳הי^י ר$וא *-<■ ןו^לגד^יא וגאב יפ י*•'נוכרבגותיי׳ב ןעני־ה ועג • כ>נ* ויודגז>

 ./ *•גלז^מיי *•משאאנצגזטנ&נ ־^ב>ניש1 וזלע ^•י^ע״בו\4*אד ׳• לזי *ד*בי3עבח*ו ןענו> בדד בחו •דוחד יזמימיו ־ד־צמ׳קו ייייי׳״י ׳־ " יי5

 'יזיגלנ־סן בדמזי\ ׳י.מופ^דק\כ1ע־*״דיוי ץייבדיוני>0ש>ג^!חןיבבזלזגהעדי ?*לי ם• יזרח וגבריע^׳ד־במ׳ז1' יו5*'י'ז'בב״׳׳״כוייייגליייענ■ והמיי א



 :,?>,י0נעיגתזיו '■יחגוישזיייב׳יי־־גמ•?: >-׳,'1י:1יגןייה״-־םזורב.י<^ןזו'5רצ^דנר,בז<כ^־יתכ.'רט1\דזודנרכז(,ךמועארןיי,*<)׳יויעזידת'יו'וז^ר^גפ־דגא ־ן

 1#ו;*ן ״•״״?** ןכ$^ייעיו^|א>יני4גזמ^17 זיייממ•1׳ ןבמנו^יצעמ^״-^פ״־^ר^ןימע^סרהדזי^זמזת^שו
 יו$~ <ד'י ׳ י י ז ד

 |^*׳1*י*ז* *־*־ •פיע1י *ההיי ק זיב״ז ךב1י׳י>נו 'דדניי׳ה!ןיבג זמ*י*<זוגיזןפשמ'׳ י*• כפ^י דוכפד3(4ן •ן^י ך*>ע#ן*—גמ׳^מדזיו *ח דח צ־זהדבמ!

 | ג>ייי קב חפ היג-ד^מ׳.עמד מש>גץ?יעף\גיץו י^גמ־הו טיןיו •הכיע^ 1יג׳>יזיבדואינבזיייןי\ע)כוו*<קג יטו%ש•* זי״יגזי
 ,*"ףייייוגיעעו **רי ס׳עבשפ הבישנ) למ1׳!ו$יט*ןמ^*גו1מט זענהומ*נן%ך>^ה ןקההדיזהששנ* יגש•!ש** ויומגמןימ ישויב בער <.דף



 " *ימיא ז1יר־ן ס^פאה אובכ ואלי יפ ,ד־יגמ**׳)ד *ס-דג׳מדו ״״* ^גנזשמגיעהךנוייאדעימדימירמגוגרב^ד-כמיןזן^יב^גייו&ל

 * י ייזילי * *ץ** לינחק *זחג^י רמאיי ך^י1 גזזינ הןיבר דיגה תדמא דימ^י *ד־גמיןיז די ך^יו. *־״ יהיץזחי •גתח ןישמ*׳ דיעילפ •ל-גמיד׳? ד י^להד

 "עי 7^ זך^^^זרח7^7יז%\סדק^ן%ןךוהי £
 ^?1^4ימר^^םיי!שנ "1

 . י*ן%1^ע^ומ ז ^^וסיורגמיעננז^^

 5£ייו^ד^1*5מ^י *
 י **־־* ^^זזמסין^עןו^ ׳ ךזןא^ו1ו^^ז|ליאוה

 (,נ (יש %מטס^^ובוצ!4מ, " ןדעודיי׳^דוחחידזוש^זינזוזי)1

<> 

 בןוזצוףעמ^ומ^מ'
 וג4 ומ-^ל&^ו^י^וי 1

 " ^^ץר^הייעמ^ני :י
 : * ^י5סשה^ז$זןמ^.

 ? ^דוו^מ6^^ד4מ1יהןגמ .
 .1 ' י 'י '׳ ' ״

 • ז 1:י^ג^^ף;ן06א^אןו..
 ״׳ ^דפיהו^נ1מג3!הוופ1דדיגןימנע*דזי&וםך95

 ס
 * יצ

 יו־1-



 1 , ד^כזי זייהיי ודיעיו מפי1 וזיופי '4מדןי\1ינ יע ואגעו •דע^בע-^דנלן ץג־ו^גיכ־זי)היח התיבשא ״־'׳^י רמאייו י *ימי ימד יי *ימי*גכ

 "*'•רזו♦ ^ ךרףר ^ ^ ב,ח,ז(*\ח1ג%ךוי ו^י ־ייזיי^ע *ד־דגמיזיו נ-׳*\בד ^חי ץי\חד ״־־׳־ ץ■• ייע רבשנ וזי ממ1 עיבי עמש• ויד־י-מניויז גרבשנ

 יניוגע!" ך^ו,^ ^ך^",ךעש^יוזי^ע שייו• ליכמ ;יוןיינ* קיץיויש^קנוה*<קיז1 רעי ונעדאברזבשדמךיש לימ שזכיר *דרגמ-^ו רכ בשף

 *־״יגיה ניא *מ **% זונ־י^רויי נ^הץ׳ילכו• זימ שע רעי ף*קי 1*מ ־ע יימ במבעוכי מיייי **ישימו מ*יי ״מ מ *״יעי ריזמ וינוא יק**
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 !ידחו4

 ■זדנמ סו נוב ןכגוכ ר זווה• •תא י ־* בחו ןכידאד ארןי<ן ומ*הועין|יוווי1 •נר^ידמץוחבץיגוסיגעגר סני ו דיויבר^יו סאיגדדיסונואזמף*! *ר-כמיסו ץ וינ •חא

 "־־*יפסא דיייבו רחז םתעגוה ומובזי* םדןלא 3חן !גרפ* רתיהעישווו עדא*דדגמ*סו*ץ ח רמ* "*^עתחו מ^חזידידדעדח •ימב•1)ןנוח דמ

 ־ז '!•'־" *׳

1 

 *" ם^^ןזזףי!^ן:רטע^זזמויעןנ1? > זי^י *י י־
 ^זו^!מ#יו**י*1ן,*1:ך -:•,- ,״ י ג <

 |%ר1כ ועג רג םוס׳\כו ד1זמ1 ןניר ןר ז־ח זץ3או עע ןר ץ• ימייק *דדפמ•*/!ן£*רסעמ רסי1 דסו רסמ״ו רס/י ויי־ןישד המייוןיתויו ךיקנ יטנח זוטסודי^עו

 <| *•רנמ״וף *< ירגו 15 ^רבישנג *׳ ו\ע יניא\חניב *תןיהמיס׳פז^ימוס׳כרר רעשבמ״ח ךטבמו ךטבמו י״ר־דיז ׳גזיו ךיביוידזעירזי ןיי

 "4•יז וניכיו ןזרנוד הכורע ינלדבויזאיפ *זרנמ׳סו </גי 'ז^יע2""'ןיפ*י^יג׳ט*״יי •\ערמוז תויפ טו״כוירמב רזיפש ר־יגמיס1/0ןי ג ר^יו ׳"'*11*י *י



 ^ק^יןגזיומש ךי^דע>צ^\ן<ע>צש^וךתאינרדפהו דדירפזוצת^ו י^לרילהי*>כדץ<>צ>

 ^ *4 מ4)צז אלו י ונייזי ר\בנ ז<י1פפ ום*דפ*< *ר** *־־דנמילז '* ונפ דכש פ>נן ייע וסש *יגו רי*יע יקש^ע יוכבי יג**י**

 מ^י^%זא0 5 ד

 ^ג^.יע^^ךע?ירמ . <#9$!$*
 י ^ינ^זממ^ד8מ ר דןו8*^

 דמ8#^י^1 ל נ^^ע^יני?ממ. י?
 ^דעצי^זף׳^אמי^ל^ **
 ^מ^יי5גם^^\ ן ...
 ^ז^םדק׳י^ז4ז?מזז זך %

 1 ל1מ״י^וו־§ !יי״ייי**
 ^ ^ 4 (ג ־ . *4 19 ^ 9י—9 . 9 4 1" ■ . -

 !^ו8^1יימ

 •עיד

 *׳ י^^י^^,^,•!:.■ ,ד.,

 ו*'

 |1מ:$

 *ב&רע דעג?^וםוד81<?מיועג1<5.
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 ^ז4י'זגנ׳ש״נז^ *מ*4יי^י ט8זי#4\ז•^ דפ^ימו^ *גץיזזי^ טמיזה^ טניע*1וטו^ םנ^יימיה^ ימי?**^ טליעגד^ד טמ\*ש׳!י טה£י\ *>נ^לג\

 ן^י^יגיןיט * ***\*4>*יזסצ-־^טחךפזיימיייזיךש• יייידומץ%ן^^*9גאטמייעגו<ימי1ו>״>ש• 11 *ך**,״ט>ד^א5ז1אהי.לנ<

 4"יאיימו^ל*,^ ג1אע>0ש1ו * טעחגו^ט״^ז^ע ג^עמ1עדר3^ייפיז4רביג־טי ,'*•־״"יזי׳־״יי^ע *־* ריפ**י ייב גועכ 1* ר!*־ זיזיטןב'!״



 דמ־ההיה ־רזומ םזיה סחב **יבמיויז ס״ז ד סחב י-׳־גזוב וזייפ וסמניג^יכז נ*ןי ^>ז דבמ בכי־בדי דס^י היפ^י ס1><\די4י מי4י ד־במיבו ניץימ־ב
 *יג^די!ג וו׳חיו *-* ג־ינעב רחן '<<גמ דחו .תברח הןיי רפעמ^יזרב ריבג יפוע *יג־ס׳מיכ״עמידרצמ־בו >>\ ב1מפאג1ףיי '׳־׳י רוא*\ע הד קמע

 מ*

 ן#
 מ4

 ;יע־
*** 
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 *גי\*

 ׳ז 1 < ז4**
 ןד " / \ ׳.״ *יי ׳י־, , ן ־־״ ־ י*** ־־* ^ יכז 40*

 \ וינוי^ודזזשיזזיובלנוזיניצזיגיד־האפיורהמיויי־גמיייי*יוגרהיי6ימ^ז*•*׳ששוסתיאדהדעזייי־■1"■*1 *י98* ,1״,׳,
 ^פבי>כדיפב\מ1ז*ו^סנמז<ףו<־ח^מ־בו^יכגמ^ב>מ^־ב^מרי^גמהה1<\1ויעד>גצי''*'ייח:1יזי,>,״יעגז'ו ' •

 • ,'*9*אגוודרא 55־81 ה הלייאו ״ רגמע\>ו^;ו*מ י#במד׳ז'ג נין!ע> *־•.ייץמי 1*יע זיןינ* צמוי*י(*ג״עך* י9 יז־גוממגי^*׳י*יך״^

|\• 
% ^ 



 ,^^־"מלי^כו^יח^בגעדי-וזיזגח •יזאד םץדע\ב"

 \ ןגיפע״עיז^ דוי^ 1*ח ^דבזיו י^י^ ־^־רג^ו ^ תכ ז יגד^7 <׳%מ £ומכ\כו יכבזו ימ 0עד\כ^ דמ^ר *י^שבעגפ •זרמעלו

 1עדו^5ןו^זי^דמאם4ן5ה>*
 יי ^4וזז4^ב^זיי^

 *ז" . ,1

 1ו9^<י^ו^יגוןו^ ": ■״^־״^-..1־^ ***-־

 '^^יונז^^יע^>^

 ^ ץ 1 ״

 { ״״,** ' ־**־״ במדחו *בדי• ל#ע\ע דוי• *•\יע** ובכש• וגד1ג4־2י*׳קו ג וכפש• •-"■^ הץיחר|> יי ךחשיג^י^י •ימ!^י זני.4יוי^י •8^י\*.^

 ! ׳•׳״וד^ג^ג-רןדיןען^ן״^ך/יןבבומודיייחדויגךזוופוידיגינ־סגיכ־דיריסב׳״׳יתוי־יג־ינ׳כד^ן״דחן,(,וכגוח־גידידמגד-זצ״-ק, י^ ^**ייייב כחג*ךי\פוכמ^י ןח\ש,ד " ובבמי^יחד זיגךזומי• ירציצ**ן גשךיגזיב׳־״יגיול׳׳ויי^ד^ןגוחןיייי וגת״׳גיפיגבפ-ג־ממ^

 ב^ןעג^<>1שי^>ב.קן\,)9יחןז־מ^״^^)^נה<י^כבדה1בנבדו־וןגובדחבד5ע'ידעךש#מ^:ע^^)0יק)ג^דג״י־י|'מגוב1וגד^ו
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 ׳^י יפדקזח^י יפידועכ^ל *פי\ע^ל ,גיייז^י •ג־כזעכוו^ •^11׳^ *. .1
 ^ייבגי*ב^עיווץו•זוגוז דחו ומש&^ע^ךשעגיי-ממימז •עדגיזימן׳* י יכדבזח ייפירוגמ .״._,״״, .•1 •• ייי״ייר,

 **ימי יחפה גומבו •מיג׳נ^י דחנ^י י רימ״ןלפ^י רוט׳קכ^י ריפךייי דוטי ץ ׳־־'׳ ךיכ׳עפץד ייייי4 יכ זיניי<ר ינן<רת זוינר 6ייגפךרזו^>4יג^*

 ץ־ז^״־ןןחנ^גי׳^^ימ ׳**ןוממ.' £
 ג *.ימ?"
5 " 

 ׳ל"
 ... ״ ך©^ו^^א^זי$י.' *.

 ד ^\ ג4י1 "

 ׳5 י

 * ן.

 ־" צרןי^.|^1^%ג^ןנ3ו|ו *
 .!ל£ 1• דתו§^ז^^מ^
 ״'* ^"•־;״1^.^^אמןאמ ^ ו^ונמו^^^״ימ^

 (*׳"יז

 עו1ןי

 |$ח

 ^ ** ׳^ד־־ "" /* -ל־־ ,-"וימויא ממ!£*מממן וי*״!>-

 י/
 8**י* עפ^׳ע 'דדגמיעו י ףןיש־ו׳■־*־ זי*11ד\עמןל3רנימ \בפשמה מ1ןימ ורי1עז^יה *ודידעעינ מ^9ה יהמ •ד־במ׳זיו המש המשוהי^^ ^ •

 ^ *פ1י •4;**•ד־גמרי^ימיויז וק״ג 4 *הפו י• ירמז ייופ עיז ערז 4פ>*י*ן ג הדומ*׳ ימיר^יווייימויומ* ויגידדגמימו י פ*ד^דפז׳1 * הנמי* מ"

 ייוהיז • \י*^*{מי.8י$עניגיי*1 ע*^וימדןזמןממ9שממןןחהממוןישז?וג^ץףיזמ&זיידגמדמ$קי!*זי*־{מדיימייך*"* ***



 \ .31עד־נמימי^'מ ^ ^ י* עגג1י ■"5*"5חיי ^תר תכ תפמינ *1*1 ינשי ליכ 4 וטווינ ידותמ ׳• תונ תכ דחו תוופתכ •ותו וטניכ דיחגתונממ
 .•י•81 ))פ^נו^•״ *■גת?* יחמב ימו תביח ץז1יבוזימשיןו\ דג?* תדין ךלעב דיגיתכו 'ג^יכתיו ,-י* תככ ,ות 1 יבגב רמותכרתע)^ הכ(<מ

 )^^0^ךמעךט^ותי^^מ־מועגי״^ו״ב^^גיחו-כגטתתותכ-וזיץירפג^^ע^ןלועימתתי^ן^יגמיקזג*^ 4׳*
 " ^'5י ג וסרג *־ גי41ןןנא1 ןיתנ׳^י *זיידית •ס*י4 תשע דרניסיפו קיח ב זיתת ״עיתוע^ת ך־דימחו בזה ן\בי ין4תגת תיעגנש יג* ־ ?י. -ע

 ןיילנ־• י^׳מ!קחו ר ע*>שת * ״״מץ ,

 ^ *־׳"'ייו ג שרג *" ג>.לבן1ג*ן ןימצ״י׳ל דידזניוס*יזי^י'י השע .דרמ*• ומי ^חג1ץזיג" *׳עיגרמה ךיד

 **'**'3יד רו*# '7רצ>צ^ז >ע5ל*גדט>** <״ע>נשיוע>צש1ן>ל1א ♦ד^י סדמ׳^פנב׳^זי^נ"*



 ,׳ע"
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 - ***יי" גיגדח ךירזי*ידבד גותמהשיי ד1ליווני#־ד־.צמימ)ג4י*!ח1'״—נמ**״י• יימ־י״ו נףד׳ו זייז^ז^איימיני״ממיגתזיןיג־־רגמ.,,,^^

 ביי"ינ.יבדיהז'ג'ןי' '׳*1כ^זי־חיי ^,60יז ייי זזיץדזי ךומל ימ זינ1בזיני1וע*ו*ה מרחלניזייר *ידא יג#ן סןיי ז ינרחיוךימ״צזף זינזיןי חפיו ■י״כמיזנו ז© ל^יי

 ף*׳" יל• יי*
 .י .״י.* - ^ ןו

 \״ג י"

 ,* " י^י^ומששהמ י;
 #* ו^ם^^סן^ע3ןרו0 ־י !ך

 1*ך^^םמנ*חממי|' ז ״״"

 ־ד**"
 י . י # ן י 1ן ^ 1

 ^נציסן 9ןפ ש.יגי>ג1ןי*דמז1מ*, חפשגוו&ן חכשת 4י ועידמ^ו 1עידמ^ לפש*ו^לודיגש4ן 4ישג^י)*|ישו^יד־יע^שי^לו

 י^זרגמיפוג^ממ׳"*ע*ידז>י1*י♦ י־:* ךיווייייג^יע^
 /עפ*ג>$^ע*צף *פ^יכדל עג^ידפ:^ רספ^^עגיפ^ןזטיל^שה ^־רמג♦*?!£ו יכנ* ובגו"־־*דת״פ^^נדכד^״^י^



 ר •(?חמדיייייי ,י־גי׳נ־זיויינזייו 4י וליב *'* וזויפ ב *־* ועיבי^*1*ו ןעפרד ה*ינזט וו״עו ונ*י הברה \רע)ר ש*רדימינמכ^* ־ז־כמי*ז זדיבו&נו
 ׳?* י^רממגן׳עי גיץע'*הרבאמדבמ ט*יעבימתי״״ י *^־ ^•פי^זי זיבד *זורצזי זו^שד ןדיצ^יו'ד־גיגי^ו ג^לכאמזי ״־י• ♦מ>כאזזא

 *1״

 'למ^יד^י^^ומשייג. 3■ *
 ׳ל ^1^ר^1י1מ^י^ו5אמזו ג ד

 #^ז#>זת3וי3^1 \

 י״־^״״^צשין^ין#^, ^ ־*

 .ן^ ,*^*,^*׳ ש\ש ז4>\*> ץוגצ;ו\ן>>•*'לזוג ־דדצמיוגז >י 1זיזייי * מפ**ייי1 *גגנבד^וומבדזי דייע׳ •יכספ\ •היזי• ־.׳יעה דיעה* רממ 4־ךל>צ*ע1 *ץ* רהג
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